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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به يرانا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، صـرف م توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي ةكميت در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  سـتاندارد ا عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران عتيصن تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  يمنيا و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  » بتنانطباق و  ده، توليددهنمواد تشكيلمشخصات  :قسمت دوم  – بتن  «

  
 يا نمايندگي/ سمت و :رئيس

  تدين، محسن
  )دكتراي مهندسي عمران(
 

عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا و 
 رييس هيأت مديره انجمن بتن ايران

  :اندبير

  آباد، نسرينزاده كريمحسن
  )كارشناس شيمي(
  

  عباسي رزگله، محمد حسين
  )اميكسر- كارشناس مهندسي مواد(
 

  المللي پژواك پاديركارشناس شركت بين
  
  

كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي 
استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي ايران

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  احمدوند، مصطفي
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  اشكوب، اشكان
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اساكبرپور، عب
  )دكتراي مهندسي عمران(
  
  
  

  بيات، غالمرضا
  )كارشناس مهندسي ساختمان(
  
  

  تواليي، مهدي
  )كارشناس مهندسي شيمي معدني(
  

  خطيبي طالقاني، جاويد 
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  
  

  مديرعامل مركز تحقيقات بتن
  
  

يق و توسعه و آزمايشگاه شركت مدير تحق
  چينآرمه

  

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران جنوب و عضو هيأت مديره سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان تهران و 

  نماينده مركز تحقيقات بتن 
  

نماينده انجمن صنفي توليدكنندگان بتن 
آماده و قطعات بتني ايران و مديرعامل 

  تنشركت طينا ب
  

كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات 
  صنعتي استان قم

  
مدير تحقيق و توسعه و كنترل كيفيت 

  تحقيقاتي ايران فريمكو-مجتمع توليدي
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  رحمتي، عليرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  رييس قاسمي، اميرمازيار
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  وند، محمدزيني
  )كارشناس شيمي(
  

  ساكنيان، رهبر
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  سبحاني، جعفر 
  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  سياوش، محمد
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  عباسي، محمدرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  غفاري مقدم، فريد
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  حسين, فروتن مهر
  )اس مهندسي عمرانكارشن(
  
  

  گلبخش، محمدحسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  گنجي، مجتبي
  )كارشناس ارشد مكانيك سنگ(
  

  مجتبوي، سيدعليرضا
  )سراميك- كارشناس مهندسي مواد(
  
  

مدير تحقيق و توسعه و آزمايشگاه مجتمع 
  توليدي، تحقيقاتي و آموزشي پاكدشت بتن

  
مسئول آزمايشگاه بتن مركز تحقيقات 

  ساختمان و مسكن
  

اس گروه پژوهشي ساختماني و معدني كارشن
  پژوهشگاه استاندارد

  
مدير آزمايشگاه و كنترل كيفيت شركت 

  تيغاب
  

قائم مقام بخش بتن مركز تحقيقات 
  ساختمان و مسكن

  
كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات 

  صنعتي استان گيالن
  

  مدرس مركز آموزش عالي انقالب اسالمي
  
  

  سدنماينده شركت مهندسي سپا
  
  

رييس هيأت مديره انجمن صنفي 
توليدكنندگان بتن آماده و قطعات بتني 

  ايران و مديرعامل شركت فهاب بتن
  

كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات 
  صنعتي استان يزد

  
مشاور فني انجمن صنفي توليدكنندگان شن 

  و ماسه استان تهران
  

كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي 
مان استاندارد و تحقيقات استاندارد ساز
  صنعتي ايران
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  محرري، حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  وزين رام، فرشاد
 )دكتراي مهندسي عمران(

كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات 
  صنعتي استان فارس

  
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد عباسپور و 

 نماينده مركز تحقيقات بتن 
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون
  ح  گفتارپيش

  ط  مقدمه
  1  هدف و دامنه كاربرد      1
  1  مراجع الزامي      2
  3  اصطالحات و تعاريف      3
  5  هاي اختصارينمادها و واژه      4
  5  دهنده الزامات مواد تشكيل     5
  9  الزامات بتن      6
  15  كنترل توليد بتن      7
  17  تحويل بتن تازه      8
  19  كنترل و معيارهاي انطباق      9

  22  ارزيابي انطباق    10
  23  سامانه كنترل توليد مبناراهنمايي در مورد ) اطالعاتي(پيوست الف 
  34  هاي بتنيگروه) اطالعاتي(پيوست ب 
  35  مقررات ارزيابي، نظارت و گواهي كنترل توليد) الزامي(پيوست پ 
  39  اي بتن پرمقاومتمقررات تكميلي بر) اطالعاتي(پيوست ت 
هايي غير از قوام و ويژگي) رواني(معيار انطباق يك پيمانه منفرد از نظر قوام) الزامي(پيوست ث 

  )رواني(
42  

  K 45راهنمايي براي استفاده از مفهوم مقدار ) اطالعاتي(پيوست ج 
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  گفتارپيش

  
ـ پيش كه  »بتنانطباق ، توليد بتن و دهندهمواد تشكيلمشخصات  :قسمت دوم  -بتن «  استاندارد  آن ويسن

دويسـت   در و شده تدوين و تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استانداردسازمان توسط  مربوط هايكميسيون در
 هـاي سـاختماني   استاندارد مهندسـي سـاختمان، مصـالح و فـرآورده     ملي كميتة اجالس و شصت و هشتمين

 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند استناد به اينك ، است هگرفت قرار تصويب مورد7/11/1388 مورخ
 ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة

   .شودمنتشر مي
ات، خـدم  و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأبع و ممن

ISO 22965-1:2007 Concrete - Part 2: Specification of constituent materials, production of 
concrete and compliance of concrete 
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  مقدمه

اين استاندارد در مورد . دهدنظر استاندارهاي ملي مرتبط ارائه مياين استاندارد اصولي را به منظور تجديد 
طور ضميمه در استانداردهاي ملي قابليت كاربرد در محل را دارند ها بهاي كه ويژگي آن پروژههاي ويژهپروژه
  .رودكار مينيز به

مرسوم و تجربي اين استاندارد تحت شرايط آب و هوايي مختلف، سطوح گوناگون حفاظت و تحت شرايط 
هاي معمولي و تكرار كه بيشتر موقعيتدر نتيجه اين استاندارد براي آن. شوداي تثبيت شده اعمال ميمنطقه

  . گيردشونده را شامل شود انواعي از بتن با مشخصات متفاوت را در بر مي
گونه الزام تكميلي يا تواند ضروري باشد و هركاربردن بتن خاص، وجود قوانين اضافي و جانبي ميبراي به

مرتبط  1اين استاندارد با مالحظه جزئيات روش عملكردي. تواند در مشخصات پروژه مشخص شودجانبي مي
  .بتن تدوين شده است 2هاي دوامبا ويژگي

هستند، را  مربوطدهنده اصلي كه مطابق استانداردهاي اين استاندارد قوانين مورد استفاده در مواد تشكيل
  .كنديكسان مي

اي يا ملي ، منطقهجهانياستانداردهاي  ،ها تا كنون منتشر نشده استآنملي براي موادي كه استانداردهاي 
هاي جانبي فرايندهاي به طور خاص براي فرآورده). را ببينيد 1- 5بند (؛ اعمال مي شودساير كشورها 

استانداردهاي ا وقتي كه براي اين مواد ت. صنعتي، مواد بازيافتي و مانند آن، تجربيات محلي مبنا خواهد بود
كند بلكه اين موارد ها فراهم نميدر دسترس هستند اين استاندارد قوانين خاصي را براي استفاده از آنملي 

  .دهدارجاع مي مربوطرا به استانداردهاي 
ن به عنوان گيرد كه بعد از ايمي بر اين استاندارد دو طرف را در سفارش دادن و تأمين كردن بتن در

هاي توانند شامل بخشدر عمل اين دو طرف مي. شوندمي كننده ناميدهو تأمين ي مشخصاتنويسنده
هاي گوناگون طراحي و فرايند ساخت مثل مشتري، براي مشخص كردن الزامات در حالت: مختلفي باشند

انتظار دارد تا الزامات مشخص شده  كه هركدام از اين موارد ، پيمانكار، پيمانكار جزء بتن3متره برآوردطراح، 
  .برسدنهايي كننده كه به تأمينمين كند تا اينأتمتوالي ي الزامات مربوط به قسمت بعدي را به صورت بعالوه

هـا،  در برخـي حالـت  . بتن تعريف شده اسـت مشخصات نهايي تحت عنوان انطباق  در اين استاندارد، الزامات 
، )كنداي كه طراحي، توليد، و اجرا ميسازنده: مثال(ه از يك بخش هستند كنندو تأميني مشخصات نويسنده

  .خواهد بودي مشخصات نويسندهدر حالت بتن آماده، خريدار همان 

                                                 
1 - Performance-related approach 
2 - Specification of durability 
3 - Quantity Surveyor 



1 

  

 بتن انطباق دهنده، توليد و مواد تشكيلمشخصات  :قسمت دوم –بتن 

  و دامنه كاربرد هدف   1
ي دهنده بتن، توليد بتن و انطباق آن با سامانهد تشكيلي مشخصات مواارائه استانداردهدف از تدوين اين 

  .بتن است
هاي     ساخته و فرآوردههاي پيشهاي درجاريختني، سازهاين استاندارد براي بتن مورد مصرف در سازه

  .هاي عمراني كاربرد داردساخته ساختماني و سازهپيش
هاي تن مخلوط شده در كارخانه براي توليد فرآوردهتواند مخلوط شده در كارگاه يا بتن آماده يا ببتن مي

  .ساخته باشدبتني پيش
اين استاندارد براي بتن متراكم شده با درصد هواي غيرعمدي قابل قبول بجز حباب هواي عمدي و نيز بتن با 

  .وزن معمولي، سنگين و سبك كاربرد دارد
  :در موارد زير كاربرد ندارداستاندارد  اين

 متر؛ميلي 75/4سنگدانه حداكثر تا  بتن با اندازه -

 ؛ 1)گازي(بتن هوادار  -

 ؛ 2)كفي(بتن اسفنجي  -

 ؛)بتن بدون سنگدانه ريز، بتن متخلخل(بتن با ساختار باز  -

 كيلوگرم بر مترمكعب؛ 800تر از بتن با چگالي كم -

 .بتن ديرگداز -

  .گيردنمي بر و انتقال بتن را در استاندارد الزامات بهداشتي و ايمني براي حفاظت كارگران درحين توليد اين

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن اع داده شده باشد اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارج

ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه

  :استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد اجباري است
  ها ويژگي –هاي بتن سنگدانه: 302دارد ملي ايران شمارهاستان    2-1
  روش آزمون دانه بندي سنگدانه هاي ريزودرشت توسط الك: 4977استاندارد ملي ايران شماره    2-2
  ويژگيهاي سنگدانه سبك براي بتن سازه اي: 4985استاندارد ملي ايران شماره     2-3
  تعيين ميزان مواد جامد –آب :  5904 استاندارد ملي ايران شماره    2-4

                                                 
1 - Aerated Concrete 
2 - Foamed Concrete 
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  روش اندازه گيري يون كلرور –آب و فاضالب :  2350 استاندارد ملي ايران شماره    2-5
  روش اندازه گيري يون سولفات –آب و فاضالب  : 2353 استاندارد ملي ايران شماره    2-6
  هاويژگي -مواد افزودني شيميايي -بتن:  2930 استاندارد ملي ايران شماره    2-7
قابليت واكنش سنگدانه ها با قليائي ها به روش مالت -سنگدانه :  8753 استاندارد ملي ايران شماره   2-8

  روش آزمون-منشوري تسريع شده
  تعيين نمكهاي كلريدي محلول در آب روش آزمون –سنگدانه :  7147 استاندارد ملي ايران شماره   2-9
تعيين مقدار  :دهم  قسمت- بتن، مالت و دوغاب يها يافزودن:  8117-10 استاندارد ملي ايران شماره  2-10

  روش آزمون –كلريد 
روش -تعيين رواني به روش اسالمپ -قسمت دوم-بتن تازه:  3203-2 استاندارد ملي ايران شماره  2-11

  آزمون
  روش آزمون- راكم اندازه گيري جريان اسالمپ بتن خود ت- بتن:  11270 استاندارد ملي ايران شماره  2-12
  برداري از بتن تازه روش نمونه -بتن :  3201 استاندارد ملي ايران شماره  2-13
روش آزمون تعيين وزن مخصوص انبوهي وجذب آب سنگدانه : 4980 استاندارد ملي ايران شماره  2-14

  هاي ريز
وجذب آب سنگدانه  روش آزمون تعيين وزن مخصوص انبوهي:  4982 استاندارد ملي ايران شماره  2-15

  هاي درشت
  روش آزمون براي تعيين مقدار آب-بتن آماده :  6041 استاندارد ملي ايران شماره  2-16
  روش آزمون براي تعيين مقدار سيمان مخلوط-بتن آماده :  6042 استاندارد ملي ايران شماره  2-17
  هواي موجود ن مقدارييبتن تازه ـ تع : 3520 استاندارد ملي ايران شماره  2-18
گيري مقدار هواي موجود در بتن تازه  روش آزمون تعيين اندازه:  3823  استاندارد ملي ايران شماره 2-19

  )روش حجمي(
تعيين دماي بتن حاوي سيمان هيدروليكي تازه مخلوط -بتن:  11268 استاندارد ملي ايران شماره  2-20

  روش آزمون- شده 
  اندازه گيري وزن مخصوص -قسمت ششم –تازه  بتن: 3203-6 استاندارد ملي ايران شماره  2-21
  هاي بتن تعيين مقاومت فشاري آزمونه:  3206 استاندارد ملي ايران شماره 2-22
اي هاي استوانهمقاومت كششي دو نيم نمودن آزمونهبتن ـ تعيين :  6047 استاندارد ملي ايران شماره 2-23

  ـ روش آزمون
  بتن سخت شده ـ تعيين چگالي ـ روش آزمون:  7516 ن شمارهاستاندارد ملي ايرا 2-24
  الزامات - سيستم مديريت كيفيت : 9001 شماره ايزو استاندارد ملي ايران 2-25
فهرست بازرسي و كنترل ماشين آالت تحويل بتن - بتن آماده :  9602 استاندارد ملي ايران شماره 2-26

  آماده
فهرست بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات توليد بتن - بتن آماده :  9601 استاندارد ملي ايران شماره  2-27

  آماده
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  روش تعيين رطوبت كل سنگدانه ها:  4983 استاندارد ملي ايران شماره  2-28
تعيين مقدار  :قسمت هشتم -بتن، مالت و دوغاب يها يافزودن:  8117- 8 استاندارد ملي ايران شماره  2-29

  آزمون روش -مواد خشك
  درجه سيلسيوس 20در  )دانسيته مايعات(تعيين وزن مخصوص :  898 استاندارد ملي ايران شماره  2-30
  راهنماي نگارش مشخصات فني :قسمت اول –بتن ........ :  استاندارد ملي ايران شماره  2-31
نمونه  دستورالعمل تجزيه هاي آزمايشگاهي: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 467نشريه شماره   2-32

  هاي خاك و آب 
گيري كلريد محلود در اسيد در مالت و بتن سخت اندازه –بتن :  8946استاندارد ملي ايران شماره  2-33

  روش آزمون  –شده 
گيري كلريد محلود در آب در مالت و بتن سخت اندازه –بتن :  8947استاندارد ملي ايران شماره  2-34

  روش آزمون –شده 
2-35 ISO 1920-2, Testing of concrete — Part 2: Properties of fresh concrete 

2-36 ISO 1920-5, Properties of hardened concrete other than strength 
  

  اصطالحات و تعاريف  3
، اصطالحات و تعاريف زير 31- 2بند  عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد ،در اين استاندارد

  :رودكار ميهنيز ب
3-1    

  زنتجهيزات هم
همگن در صورت داري بتن تازه را بهكه قابليت نگه) كاميون(ي نقليه وسايلي كه معموالً بر روي يك وسيله

  .شودحين حمل و نقل دارد نصب مي
3-2   

  )در هم( 1ي مخلوطسنگدانه
  .رشت و ريز استهاي دي مخلوطي از سنگدانهاي كه از بدو توليد دربرگيرندهسنگدانه

3-3      
  گروه بتني

  .گروهي از تركيبات بتني كه از نظر مشخصات مناسب معين و مستند، داراي ارتباطي قابل اطمينان هستند
3-4    

  واحد حجم بتن
                                                 

1 -All-in aggregate 
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  . كندكم، حجم يك متر مكعب را اشغال مياگيري و ترمقداري از بتن تازه كه پس از قالب

3-5    
  بتن پرمقاومت
براي  35LCبراي بتن معمولي و بتن سنگين و باالتر از  40Cمشخصه باالتر از  فشاري قاومتبتن با رده م
  بتن سبك

3-6    
  1آزمون اوليه

قبل از شروع توليد نهايي به منظور بررسي چگونگي يك بتن يا گروه بتني كه بايد هايي آزمون يا آزمون
  .تازه و سخت شده انجام  شودجديد براي برآورده كردن تمامي الزامات مشخص شده در بتن 

3-7    
  2)زنبدون هم(زن تجهيزات غيرهم

  .يا جام بتن 3، مثل كاميون1-3زن ذكرشده در بند كار رفته براي نقل و انتقال بتن بدون همتجهيزات به

3-8    
  )براي آزمون مقاومت(روز توليد 
متر مكعب بتن  20هايي كه به ميزان شود يا، مجموع روزتر توليد ميمكعب بتن يا بيش متر 20روزي كه 

  .توليد شده است

جديد به صورت متوالي، شمارش  ،شود، در يك روز جديد و براي هر موقعيتيزماني كه يك روز توليد شمرده مي - يادآوري 
  . شودشروع مي

3-9    
  هفته توليد

روز توليد، هركدام  5تكميل  روز توليد يا مدت الزم  براي 5ي حداقل هفت روز تقويمي متوالي دربرگيرنده
  .تر باشدبيش

                                                 
1 -Initial test 
2 -Non-agitating equipment 
3 -Dump truck 
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3-10    
  كنكاميون مخلوط

  .كردن و تحويل بتن همگن باشدشده بر روي يك كاميون، كه قادر به مخلوطكن بتن نصبمخلوط

3-11    
  مشخصات پروژه

ي جهت مدركي كه براي هر پروژه شامل الزامات قابل كاربرد در آن پروژه و تمام اطالعات و الزامات ضرور
  .باشدها و غيره ميانجام كارها و اسناد، نقشه

ي الزامات ، شامل همه)را ببينيد31-2استاندارد بند (شود ي مشخصات تدوين ميمشخصات بتن كه توسط نويسنده - يادآوري
  .باشداند ميمرتبط با بتن كه در مدارك مشخصات پروژه داده شده

  هاي اختصاريها و واژهنشانه  4
ها و هاي اختصاري تعيين شده در قسمت اول اين استاندارد، نشانهها و واژهاستاندارد عالوه بر نشانهدر اين 

  :رودكار ميهاي اختصاري زير نيز بهواژه
fck,cyl ؛متر مربعبرحسب نيوتن بر ميلي اي بتناستوانهي مقاومت فشاري مشخصه  
fc,cyl  ؛متر مربعبر ميليبرحسب نيوتن  اي بتناستوانهمقاومت فشاري  

fck,cube ؛متر مربعبرحسب نيوتن بر ميلي بتنمكعبي ي مقاومت فشاري مشخصه  
fc,cube  ؛متر مربعبرحسب نيوتن بر ميلي بتن مكعبيمقاومت فشاري  

fcm  ؛متر مربعبرحسب نيوتن بر ميلي بتنمتوسط مقاومت فشاري  
ftsm  ؛متر مربعميلي برحسب نيوتن بر بتنشكافتي كششي مقاومت ميانگين  
ftsk  ؛متر مربعبرحسب نيوتن بر ميلي بتنشكافتي كششي ي مشخصهمقاومت  
б  برآورد انحراف معيار يك مجموعه؛  

Sn  انحراف معيارn ي آزمون متوالي؛نتيجه  
Rw/c  آب به سيمان؛وزني نسبت  

(c,ka) است؛ 1از هر نوع مواد مكمل ي ضرايبيمواد سيماني مؤثر يا معادل كه برابر با مجموع سيمان بعالوه  
Rw/(c,ka) مواد سيماني مؤثرآب به  وزني نسبت.  

  دهندهالزامات براي مواد تشكيل  5
  كليات  1- 5

اي كه مطابق با استانداردهاي ملي هستند، الزامات مندرج در دهندهبراي استفاده از مواد تشكيل
معتبر  استاندارد ملي ندارند، استانداردهايوز براي موادي كه هن. شوداعمال مي مربوطاستانداردهاي ملي 

  .روندكار ميبهاي ، منطقهجهاني
                                                 

1 -Addition 
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اثر و دوام بتن  ، زمان گيرش 1)رواني(قوام مقاومت، آور داشته باشند كه بر قدر مواد زيانآننبايد اجزاي بتن 
  . مدفون در بتن شود فلزي داشته باشد، يا باعث خوردگي ميلگردها و اقالم

عناصر  فاقدهستند بايد منطبق بيان شده در اين استاندارد  جهانياي كه با استانداردهاي دهندهيلمواد تشك
- ساخته كه بتنبه شرط آن، شود ميلگردهاآور يا سبب خوردگي كه براي دوام بتن زيانبه حدي باشد مضر 

 )يا سولفاتقدار كلريد ترين مبيشبراي مثال رعايت ( شدهشخصهاي مساير محدوديتبا  اين موادبا شده 
  .باشدمنطبق 

بايد براي ساخت بتن منطبق با اين استاندارد شده كاربرد مشخصبراي دهنده مناسب فقط از مواد تشكيل
  .استفاده شود

طور كلي مناسب تشخيص داده شود، اين امر مناسب بودن آن ماده را در هر بهدهنده ي تشكيلوقتي كه يك ماده - يادآوري
  .دهدنشان نمي مخلوط بتنبراي هر و شرايط 

نشده باشد، توليدكننده  الزم قيددهنده با جزئيات هاي مواد تشكيلانواع و رده در مشخصات فني وقتي كه
  .كندبرآورده الزامات مشخص شده را  اي را به كار برد كهدهندهبايد فقط مواد تشكيل

  سيمان  2- 5
  .باشد مربوطي ها بايد منطبق با استانداردهاي ملسيمان
 MPa 5/32  ،MPa 5/42براي مثال ( ي مالت استانداردروزه 28توانند برمبناي مقاومت فشاري ها ميسيمان

 ، MPa5/52 (مشخص شونديا بر مبناي عملكرد  شدنيا برمبناي زمان سخت.  
 مكمل    3- 5

  :شوندبندي ميي كلي زير تقسيمها به دو دستهمكمل
 هاي نوع يكمكمل  3-1- 5

  :باشندشامل انواع زير مي
  ؛مربوطمطابق با استانداردهاي  -  هاپركننده -
 . مربوطمطابق با استانداردهاي  -هارنگدانه -

 هاي نوع دومكمل  3-2- 5

  :باشندشامل انواع زير مي
  ؛مربوطمطابق با استانداردهاي  -خاكستر بادي -
 مربوط؛مطابق با استانداردهاي  - ي سيليسيدوده -

 مربوط؛مطابق با استانداردهاي  - GGBS(2(گدازي ريز آسياب شده آهن بلند ي كورهسرباره -

 .مربوطمطابق با استانداردهاي  - هاها و سربارهانواع پوزوالن -

                                                 
1 -Concistency 
2 - ground-granulated blast-furnace slag 
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 سنگدانه  4- 5

  .باشندمطابق  1- 2بند ها بايد با استاندارد ملي سنگدانه
  .اشدتر بشده بيشمشخص ي سنگدانه نبايد از مقدار ترين اندازهبزرگ

در اغلب استانداردها اجازه داده شده است . مراجعه كنيد 2-2بند سنگدانه به استاندارد ملي بندي دانهبراي روش  - يادآوري
  .بندي وجود داشته باشدمانده بر روي باالترين الك دانهدرصد كمي باقي

  :باشندق داشته انطباالزامات زير و  3-2استاندارد ملي ايران به شماره بايد با ها سبكدانه
  .درصد وزني  باشد 1/0در اسيد نبايد بيش از  محلول مقدار سولفات - الف
جرمي درصد  10در اثر حرارت نبايد بيش از افت جرم ، ي خاكستر كف كوره يا كلينكرسبكدانهبراي  -ب

  .باشد
در يد اطالعاتي را توليدكننده با باشد،مشخص شده سبكدانه شدن و آب زدنهنگامي كه مقاومت در برابر يخ

  .زدن و آب شدن را تهيه كرده و در اختيار داشته باشدي مصرفي در برابر يخمورد مناسب بودن سبكدانه

تر به كار رفته باشد و در محيطي مشابه محيط مورد نظر يا اگر سنگدانه در بتني مشابه بتن مورد نظر يا ضعيف - يادآوري
شدن قابل قبول زدن و آبملكردي موفقيت آميز داشته باشد از نظر مقاومت در برابر يخشديدتر از آن حداقل به مدت ده سال ع

برابر آب يا شدن بتن در زدن و آبشدن، آزمون يخزدن و آبروش جايگزين براي تعيين مقاومت در برابر يخ. شودتلقي مي
  .مشخص شود انطباق محلول آب نمك است، در صورت استفاده از اين روش بايد روش آزمون و معيار

 سنگدانه مخلوط  4-1- 5

  .كار برده شودتر بهيا كم 12Cهاي مقاومتي سنگدانه مخلوط فقط در بتني با ردهبايد 
 1يسنگدانه بازياب  4-2- 5

  .رود كارعنوان سنگدانه بتن بهبهتواندميشود و اي كه از آب شستشو و يا بتن تازه بازيابي ميسنگدانه
هاي نامهدر مقررات يا آيينكه ، مگر آنباشدها كل سنگدانه 5%شده نبايد بيش از تفكيك ن ابيي بازيسنگدانه

ها كل سنگدانه 5%شده بيش از ي بازيابيوقتي كه مقادير سنگدانه. مقدار ديگري مشخص شده باشدملي 
هاي ريز و درشت سنگدانه صورتو بايد به  اصلي باشدمشابه با سنگدانه  يها بايد از جنس، اين سنگدانهباشد

  . باشدانطباق داشته  )1- 2بند  استاندارد ملي( هاي سنگدانهتفكيك شود و با ويژگي
 آب  5- 5

  :باشد ت داشتهمطابقشرايط زير هاي آب مصرفي بايد با ويژگي
بايد از مصرف آب حاوي مقادير . آوري بتن بايد تميز و صاف باشدآب مصرفي براي ساخت و عمل 5-1- 5
ها، اسيدها، قلياييها، امالح، مواد قندي، و مواد آلي كه قادر به صدمه زدن به ياد از هر نوع ماده از قبيل روغنز

آور در آب مصرفي در بتن نبايد از مقادير حداكثر مجاز داده مواد زيان. بتن يا ميلگرد باشد، خودداري كرد
  . آور بايد مطابق همين جدول باشدده زيانتجاوز كند و روش آزمايش براي هر نوع ما 1شده در جدول 

                                                 
1 - Recovered aggregate 
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   .شودبخش تلقي ميآوري بتن رضايتطور كلي آب آشاميدني براي مصرف در ساخت و عملهب 5-2- 5
 ،    1- 5-5 شرطي مي توان در ساخت بتن به كار برد كه با ضوابط بندهايآب غير آشاميدني را به 5-3- 5
  .دمطابقت داشته باش 4-3-5- 5الي  3-1- 5- 5
  .گيردهاي اختالط بتن بايد براساس آبي باشد كه در كارگاه مورد استفاده قرار ميانتخاب نسبت 5-3-1- 5
هاي مالت ساخته شده با آب غير آشاميدني، بايد حداقل معادل روزه آزمون 28و  7هاي مقاومت 5-3-2- 5

  .شندهاي مشابه ساخته شده با آب مقطر باهاي نظير آزمونهدرصد مقاومت 90
ونيم ساعت ديرتر ساعت زودتر تا يكزمان گيرش سيمان با آب غير آشاميدني نبايد بيش از يك 5-3-3- 5

  .دست آمده با آب مقطر باشداز نتيجه به
  .آزمون سالمت سيمان با آب غير آشاميدني نبايد بيش از ميزان مجاز مربوط به آب مقطر باشد 5-3-4- 5
  .ها بايد در شرايط يكسان به غير از نوع آب مصرفي انجام شوندن مقايسههاي مربوط به ايآزمون 5-3-5- 5
صورت بايد مطابق تر باشد، در غير اينبيش 5/8تر و از كم 5آب مصرفي در بتن نبايد از  PHمقدار  3- 5- 5

     بنداستاندارد آب بايد مطابق  PH. هاي الزم اقدام كردبه انجام آزمون 4-3-5-5الي  2- 3-5- 5بندهاي 
  .تعيين شود 32- 2

  آور در آب مصرفي بتنحداكثر مقادير مجاز مواد زيان–1جدول

نوع ماده 
  روش آزمون  شرح  آورزيان

  حداكثر غلظت مجاز
قسمت در ميليون 

)ppm(  
ذرات جامد 

  معلق
  تنيدهبتن آرمه در شرايط محيطي شديد و بتن پيش -
 4-2بند ستاندارد ا  ميلگردبتن آرمه در شرايط محيطي ماليم و بدون  -

1000  
2000  

  مواد محلول
 تنيدهبتن آرمه در شرايط محيطي شديد و بتن پيش -

 بتن آرمه در شرايط محيطي ماليم  -

  و بدون اقالم فلزي مدفون ميلگردبتن بدون  -
 32-2استاندارد بند 

1000  
2000  
35000  

  )-Cl(كلريد

تنيده و بتن بتن آرمه در شرايط محيطي شديد، بتن پيش -
 هاپل عرشه

ساير موارد بتن آرمه، در شرايط مرطوب، يا داراي مواد  -
هاي گالوانيزه آلومينيمي يا فلزات غيرمشابه، يا داراي قالب

 دايمي

  و بدون اقالم فلزي مدفون ميلگردبتن بدون  -

  5-2بند استاندارد 

500  
  
  الف 1000

  
  

10000  
سولفات 

)SO4
2-(  

 تنيدهبتن آرمه و بتن پيش -

  الف1000    6-2استاندارد بند    و بدون اقالم فلزي مدفون دميلگربتن بدون  -

  ب 3000

 600  32-2بند   )Na2O+0.658K2O(  هاقليايي
  .تجاوز كند 2سيمان نبايد از مقادير حداكثر مجاز داده شده در جدول جرممقدار كل يون كلريد قابل حل در آب در مخلوط بتن، برحسب درصد-الف
SO3(برحسب تبديل شده ابل حل در آبمقدار كل سولفات ق -  ب

SO3(در مخلوط بتن و با احتساب ) -2
تر باشد و درصد بيش 4موجود در سيمان نبايد از ) -2

ها در شرايط گوناگون محيطي در مورد بتن در معرض سولفات مربوطبه جداول . سيمان تجاوز كندجرم درصد  5بهر حال مقدار كل سولفات موجود نبايد از 
  .درجوع شو
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 هاافزودني  6- 5

مواد افزودني شيميايي مورد مصرف در  .مطابق باشد مربوطها بايد با استانداردهاي هاي كلي افزودنيويژگي
  .مطابقت داشته باشند 7-2بند بتن بايد با استاندارد 

تر بيشي افزودني شده توسط توليدكنندهنبايد از مقدار سفارش ،يي مصرفهاافزودنيهر يك از  مقدار كل
  .شود

درصد جرم سيمان، افزودني مورد نظر در  2/0تر از در صورت مصرف افزودني به ميزان كمشود توصيه مي
  . بخشي از آب اختالط اضافه و مخلوط شود

پخش توليدكننده بتن ممكن است روش درصد جرم سيمان،  2/0تر از در صورت مصرف افزودني به ميزان كم
  . اب كندرا انتخ 1افزودني در بتن

موجود در افزودني مقدار آب ليتر درهر متر مكعب بتن باشد،  3اگز مقداركل افزودني مايع مصرفي بيش از 
   .ي نسبت آب به سيمان در نظر گرفته شودبايد هنگام محاسبهمايع 

  . سي شودهاي اوليه بررها بايد در آزمونرود، سازگاري افزودنيكار ميوقتي كه بيش از يك نوع افزودني به

  الزامات بتن  6
  الزامات براي تركيب بتن  6-1
  كليات  1- 6-1

شده براي بتن تازه و بتن اي انتخاب شود كه الزامات مشخصگونهدهنده بايد بهتركيب بتن و مواد تشكيل
در برابر خوردگي، در  گذاريميلگرد جاي ، مقاومت، دوام، حفاظت ازچگالي، )رواني(قوام شده شامل سخت

  براي اجراي كارهاي بتني را برآورده كند؛ مورد نظر ر داشتن فرايند توليد و روش نظ
- دهنده انواع و گونهها با جزئيات بيان نشده باشند، توليدكننده بايد از ميان مواد تشكيلكه ويژگيدرصورتي

  .اندطور مناسب تعيين شدهشده بههايي را انتخاب كند كه براي شرايط محيطي مشخص
  .به حداقل برسدانداختگي بتن تازه آبح اختالط بتن بايد به نحوي باشد كه جداشدگي و طر

  سنگدانه -واكنش قليايي  2- 6-1
 - آور قليايياز واكنش زيان بايد ،پروژهمقررات ملي يا مشخصات فني شده در هاي مشخصبا استفاده از روش

  .شودگيري مياندازه 8-2ا استاندارد بند سنگدانه مطابق ب -واكنش قليايي  .شوداجتناب سنگدانه 
  هااستفاده از مكمل  3- 6-1

  .شودبرآورده هاي اوليه كاربرده شده در بتن بايد با آزمونهاي نوع يك و نوع دو بهمقادير مكمل
  .شوددر نظر گرفته بايد  ،مقاومت عالوه بر بتنساير خصوصيات ها بر روي مقادير زياد مكمل استفاده از اثر

پروژه انطباق مشخصات فني شده ها بايد با الزامات مشخصشده، استفاده از مكملبتن طراحيمخلوط براي 
  .داشته باشد

                                                 
1 - Dispersal 
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مطابق ي مقدار سيمان و نسبت آب به سيمان ممكن است هنگام محاسبه 3- 5هاي نوع دو طبق بند مكمل
  .دمحاسبه شو Kمفهوم مقدار 

  .در پيوست ج ارائه گرديده است K فهوم مقدار راهنماي اطالعاتي در مورد م -يادآوري

  مقدار كلريد  4- 6-1
فني پروژه يا  مشخصاتشده در نبايد بيش از مقدار مشخصسخت شده بتن قابل حل در آب در مقدار كلريد 

  .باشد 2جدول 
  از نظر خوردگيبتن سخت شده حداكثر مجاز يون كلريد–2جدول

  نوع قطعه بتني
حل در آب حداكثر كلريد قابل 
  در بتن 

  )درصد نسبت به وزن سيمان(

حداكثر كلريد قابل حل در اسيد 
  در بتن 

  )درصد نسبت به وزن سيمان(
  08/0  06/0  تنيده بتن پيش
برداري در معرض رطوبت اي كه در زمان بهرهبتن آرمه

  و كلريدها قرار گيرد
15/0  2/0  

 برداري در حالت خشكاي كه در زمان بهرهبتن آرمه
  باشد يا از رطوبت محافظت شود

00/1  33/1  

 4/0 30/0  هاي بتن آرمهساير سازه

  
تنيده يا فوالدي پيش ميلگردفوالدي،  ميلگردي كلريد نبايد به بتن حاوي هاي برپايهكلسيم كلريد و افزودني

  . فلزهاي ديگر جاسازي شده اضافه شود
  .مشخص شده است 3دهنده در جدولروش تعيين مقدار كلريد مواد تشكيل

  دهندهروش تعيين مقدار كلريد مواد تشكيل –3جدول
  روش مرجع دهندهماده تشكيل

گدازي ريزآسياب شده آهن، سرباره كوره باديسيمان، خاكستر 
)GGBS(سوخت ساييده هاي سنگ آهك، خاكستر ، خاكه)PFA(1 ،

  متاكائولن

  مربوط جهانياستانداردهاي ملي يا طبق 

  9-2بند استاندارد  طبق  سنگدانه
 10-2بند طبق استاندارد   مواد افزودني

 5-2طبق استاندارد بند  الفآب
.تعيين مقدار كلريد آب آشاميدني ضرورت ندارد-الف
  

  : توان عمل كردميزير دو صورت يكي از به براي تعيين مقدار كلريد 
هاي بنـدهاي  تن سخت شده طبق استانداردموجود در بقابل حل در آب و قابل حل در اسيد  يديون كلر -الف

  .گيري شوداندازه 33-2و  2-34
                                                 

1- Pulverized Fuel Ash 
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روش زيـر يـا   دهنـده بـا اسـتفاده از يـك     مواد تشـكيل تعيين يون كلريد از طريق جمع كلريد موجود در  -ب
  .خواهد بود 2معيار پذيرش ستون آخر جدول ها انجام شود كه در اين حالت هردوي آن

درج  دهنـده كـه در اسـتاندارد آن مـاده    تشـكيل كلريد ماده مجاز مقدار ترين محاسبه بر مبناي بيش -
  .ي آن ماده تصريح شده استو يا توسط توليدكننده شده

ي ميـانگين  دهنده كه از طريق محاسـبه مقدار كلريد مواد تشكيلمجموع بر مبناي  ي ماهانهمحاسبه -
هـر   انحراف معيـار محاسـبه شـده بـراي     برابر 64/1ي گيري مقدار كلريد بعالوهبار اندازه 25مجموع 

 .آيددست ميدهنده بهي تشكيلماده

حداكثر  ها مقدارهايي كه در آنهاي حاصل از اليروبي دريا و براي حالتطور خاص در مورد سنگدانهروش اخير به - يادآوري
  .رددايت كاربرد قابلاعالم نشده و يا در مرجع ديگري نيز مشخص نشده است  استاندارددر 

  الزامات بتن تازه  6-2
  )رواني(قوام   6-2-1

يا در هنگام تحويل آماده بتن مورد بتن در  )رواني(قوام شود، انجام مي 4گيري طبق جدول وقتي كه اندازه
  .باشد 3-9داده شده در بند ي بازهبايد مطابق با ها قبل از استفاده در مورد ساير بتن

  .گيري شودين نقطه اندازهاسالمپ بايد تا باالتر -يادآوري
  )رواني(قوامگيرياندازهروش–4جدول

 روش مرجع نام آزمون
  11-2بند طبق استاندارد   اسالمپ
  12-2طبق استاندارد بند   اسالمپ جريان 
  35-2طبق استاندارد بند   شدگيپخش
 طبق مشخصات فني  ساير

  تواند از بتن مي )رواني(قوامشود، ويل ميتحزن همتجهيزات كن يا ون مخلوطيك كاميتوسط اگر بتن 
-گيري موضعي اندازهدهي با استفاده از يك نمونهكن يا بالفاصله قبل از جايي خارج شده از مخلوطنمونه

برداشته  13-2بند  مترمكعب و طبق استاندارد 1/0اي حدود بعد از تخليهي موضعي بايد نمونه. گيري شود
  .شود

ها در اضافه كردن آب يا افزودني ،مشخصات پروژههاي ملي يا مقررات يا آيين نامهد ملي يا اگر طبق استاندار
د بايد مطابق با يك روش مستنبه مقدار مشخص شده  مجاز باشد،  )رواني(قوام به منظور رساندن  ،كارگاه

نيز اضافه كردن افزودني  و مشخصات فني پروژه بوده باشدمطابق با ) رواني(قوام مقادير مجازنيز و  ودانجام ش
  . شده باشددر مشخصات فني پروژه منظور  در تركيب بتن

ثبت كارت اطالعات پيمانه يا بارنامه بايد در  ،كنكاميون مخلوطبه ديگ يا آب  افزودنيمقدار افزايش هر 
  . مراجعه كنيد 5- در مورد اختالط مجدد به بند الف. شود

تن در كارگاه متوجه شخصي است كه جواز اين عمل را صادر كرده مسئوليت افزودن آب يا افزودني به ب
  . شودها يا مقررات ملي مشخص ميدر آيين نامهيا فرد مسئول سازمان است، شرايط 
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  مقدار سيمان و نسبت آب به سيمان  6-2-2
ثبت  صورتشده بايد بهمقدار سيمان، آب يا مكمل تعيين شده است، مقدار مكمل يا آب اضافه وقتي كه 

، وجود نداردشود يا زماني كه ابزاري براي ثبت كردن ثبت كننده پيمانه در حين خروج شده توسط ثبت
  . شودهاي اختالط به كار رفته ثبت مينسبت

 6- 5بند  به شده و مقدار آب مؤثر محاسبه شود؛نسبت آب به سيمان بتن بايد برمبناي مقدار سيمان تعيين
هاي سنگين بايد هاي معمولي و سنگدانهجذب آب سنگدانهظرفيت  .داجعه كنيمرهاي مايع براي افزودني

  . محاسبه شود 15- 2و  14- 2بندهاي استانداردهاي ملي مطابق با 
يا  مربوطاستاندارد ملي درشت در بتن تازه بايد مطابق با روش ارائه شده در هاي سبكدانهجذب آب 

  .محاسبه شوداستاندارد معتبر 
روش آزمون و معيارها بايد مشخص و توسط توليدكننده ي ريز، سبكدانهآب ظرفيت جذب تعيين براي  

  .اعالم شود
، ضرورت داردوقتي كه تعيين مقدار سيمان، مقدار مكمل يا نسبت آب به سيمان بتن تازه از طريق تجزيه 

ي نويسنده توافق بينبايد با ها و رواداريبوده  17- 2و  16- 2بندهاي  طبق استانداردهاي مليروش آزمون 
  .توليدكننده تعيين شود مشخصات و

  .باشد 3- 9بند ي داده شده در مقدار سيمان و نسبت آب به سيمان بايد در محدوده

  مقدار هوا  6-2-3
براي . گيري شودي بتن معمولي و بتن سنگين اندازهراب 18-2بند  مقدار هواي بتن بايد مطابق با استاندارد

ي مقدار هوا بايد در محدوده. گيري شوداندازه 19- 2بند استاندارد واي بتن بايد مطابق با بتن سبك، مقدار ه
  . باشد 3-9بند داده شده در 

  دماي بتن  6-2-4
  .انجام شود 20-2بند  استاندارد گيري دماي بتن تازه بايد مطابق بااندازه

درجه  5تر از تن تازه در زمان تحويل نبايد كمدماي ب ،شودباال انجام مي گيري مطابق با روشوقتي كه انداه
درجه  32چنين دماي بتن نبايد از هم. باشد درجه سلسيوس 5تر از ي بيششدهتعيينهر مقدار سلسيوس يا 

  .تر باشدبيشدرجه سلسيوس  32تر از ي كمشدهي مشخصيا بيشينه سلسيوس
  وزن مخصوص 6-2-5

گيري وزن مخصوص اندازه. انجام شود 21- 2بند مطابق با استاندارد د گيري وزن مخصوص بتن تازه باياندازه
شده در برگه تحويل يا تعيين وزن مخصوص بر متر مكعب با  كيلوگرم 25بيش از شده هنگام تحويل نبايد 

  .باشدتفاوت داشته قرارداد 
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  شدهالزامات بتن سخت  6-3 
  مقاومت فشاري  6-3-1

صورت بايد به دو برابر قطر انجام شود، اي با ارتفاعهاي استوانهر روي آزمونهآزمون مقاومت فشاري بوقتي كه 
fc,cyl صورت بايد بههاي مكعبي مورد استفاده قرار گيرد، و وقتي كه آزمونهfc,cube آزمون مقاومت  .بيان شود

ايد حداقل سه برابر قطر استوانه يا طول ضلع مكعب ب. بايد انجام شود 22-2بند  ابق با استانداردطفشاري م
  .ترين اندازه سنگدانه باشدبزرگ

  . را اعالم كندي مورد استفاده قبل از تحويل بتن، توليدكننده بايد شكل آزمونه و نيز ابعاد آزمونه
  .كه ترتيب ديگري مشخص شده باشدشود، مگر آنبايد تعيين روزه  28مقاومت فشاري 

 )اي حجيمسازهمانند قطعات (روز  28از  تركم يا ترت فشاري در سنين بيشدر موارد خاص، مشخص كردن مقاوم -يادآوري
  .ضروري باشدممكن است  ،داري تحت شرايط خاص نظير عمليات حرارتييا بعد از نگه

ي مقاومت فشاري تر از حداقل مقاومت فشاري مشخصه براي ردهي بتن بايد برابر يا بزرگمقاومت مشخصه
هاي مقاومت مياني كه در اين جداول مشخص نشده است، براي رده. باشد 6ا جدول ي 5داده شده در جدول 

  .دست آيديابي بهحداقل مقاومت مشخصه بايد برمبناي درون
باشد، فرض برآورده كردن حداقل  9مقاومت فشاري درج شده در بند  انطباقاگر بتن مطابق با معيارهاي 

  .پذير استمقاومت مشخصه امكان
  

 ادامه-5جدول
  .است  )N/mm2(متر مربعمقاومت بر حسب نيوتن بر ميلي

 ايي استوانهحداقل مقاومت مشخصه  ي مقاومت فشاريرده
fck,cyl

  ي مكعبي حداقل مقاومت مشخصه
fck,cube  

8C 8  10  
12C 12  15  
16C 16  20  
20C 20  25  
25C 25  30  
30C 30  35  
35C 35  40  
40C 40  45  
45C 45  50  
50C 50  55  
55C 55  60  

  

  هاي مقاومت فشاري براي بتن معمولي و بتن سنگينرده-5جدول
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  هاي مقاومت فشاري براي بتن سبكرده-6جدول

  .است  )N/mm2(متر مربعمقاومت بر حسب نيوتن بر ميلي

 ايي استوانهحداقل مقاومت مشخصه  ي مقاومت فشاريرده
fck,cyl

  ي مكعبي حداقل مقاومت مشخصه
fck,cube  

8LC 8  9  
12LC 12  13  
16LC 16  18  
20LC 20  22  
25LC 25  28  
30LC 30  33  
35LC 35  38  
40LC 40  44  

  
  )دو نيم كردن( شكافتيمقاومت كششي   6-3-2

شكافتي مقاومت كششي . گيري شودزهاندا 23-2بند بتن بايد بر اساس استاندارد شكافتي مقاومت كششي 
  .باشد كه ترتيب ديگري مشخص شدهروزه انجام شود، مگر آن 28هاي بتن بايد بر روي  آزمونه

اگر بتن باشد، طرح ي مشخصهشكافتي تر از مقاومت كششي بتن بايد برابر يا بزرگشكافتي مقاومت كششي 
باشد، فرض برآورده كردن  9شده در بند  دادهشكافتي مقاومت كششي  براي انطباقمطابق با معيارهاي 

  .پذير استحداقل مقاومت مشخصه امكان
  چگالي  6-3-3

بوده  Kg/m32000بايد بيش از  گرمخانهشده در خشكبتن سخت شده در حالت  گاليچبراي بتن معمولي، 
  . تر نباشدبيش Kg/m32600و از 
و در ساير موارد مطابق با يكي از  24-2بند شده بايد مطابق با استاندارد بتن سبك سخت چگاليگيري اندازه

  :موارد زير انجام شود
  اي؛خانهگرم شرايط خشك - الف
  .رايط مشخصش -ب

ي گيري شده بايد در محدودهاندازه چگالي، هدف چگاليبا بتن سبك يا بتن سنگين تعيين انطباق براي 
  .باشد 9شده در بند داده

  برابر نفوذ آب مقاومت در  6-3-4
ندارد مطابق استاروش آزمون  گيرند،مورد آزمون قرار ميها از نظر مقاومت در برابر نفوذ آب وقتي كه آزمونه

  . د مشخص شده باشديبا انطباقو معيار بوده  36-2بند 
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  مقاومت در برابر آتش   6-3-5
 ، 6-5ابق بند طها م، افزودني2- 5، سيمان مطابق بند 4-5هاي طبيعي مطابق بند بتني كه از سنگدانه

 اي تلقي رده به عنوان تشكيل شده است، 1-5مطابق بند ، يا ساير مواد غيرآلي 3-5ها مطابق بند مكمل
  .به آزمون واكنش در برابر آتش ندارد شود كه نيازمي

  كنترل توليد بتن  7
  كليات  7-1

مسئوليت توليدكننده مدون طبق اين استاندارد با كنترل توليد ي سامانهها بايد در معرض يك ي بتنهمه
هاي بتن مطابق با حفظ ويژگي الزم براي) هايبينيو پيش(ي معيارها كنترل توليد بتن بايد همه. باشند

  :شده را دارا و شامل موارد ذيل باشدالزامات مشخص
  انتخاب مواد؛ -
 ؛بندي مخلوط سنگدانهها و دانهطرح اختالط بتن و تعيين نسبت سنگدانه -

 توليد بتن؛ -

 ها؛ها و آزمونبازرسي -

تازه و بتن سخت شده و دهنده، بتن هاي انجام شده بر روي مواد تشكيلآزمون ياستفاده از نتيجه -
 تجهيزات؛

 . صورت لزوم بازرسي از تجهيزات مورد استفاده در حمل بتن تازه در -

استانداردهاي شده در ها و قوانين مشخصي توليد، كارها، تجهيزات ويژه، روشاين الزامات بايد با نوع و اندازه
  .متناسب باشدهاي ملي نامهملي و آيين

  .را پياده سازي كند 25-2بند  اصول سيستم مديريت كيفيت نظير استاندارد كنترل توليد بايد سامانه

  .كنترل توليد مبنا در پيوست الف آورده شده است سامانهراهنمايي در خصوص يك  - يادآوري

  هاي كنترل توليدسامانه  7-2
-، اجرا و بررسي ميي متقابل تمامي كاركناني كه امور مؤثر بر كيفيت را مديريتمسئوليت، اختيار و رابطه

  .مشخص شود مدون طبق اين استانداردكنترل توليد  سامانهكنند بايد در يك 

- كاركناني كه به آزادي عمل و اختيار براي حداقل كردن زيان ناشي از بتن نامنطبق و مشخصبه ويژه به اين امر  - يادآوري

  .شودمربوط ميي كيفي نياز دارند كردن و ثبت هر مسأله
هاي بررسي، توليدكننده بايد انطباق نداشته باشدفرايند توليد و كنترل توليد ات الزامبا  يك توليدوقتي كه 

الزامات  يا 9كه اين عدم انطباق در ارتباط با بند درصورتي. انجام دهد عدم انطباقعوامل در مورد الزم را 
در تمام حاالت، علت . كنداعالم نطبق غير مد، توليدكننده بايد بتن را بتن باشدهي ريختن و جايمربوط به 

گيرد و بدون درنگ اصالح عدم انطباق با الزامات در مورد فرايند توليد و كنترل توليد بايد مورد رسيدگي قرار 
  .دشو



16 

  

  روش الفطبق  انطباق -كنترل توليد سامانهالزامات   7-2-1
، بايد )2- 4- 9طبق بند (گيرد، ده قرار ميمورد استفا انطباقبراي روش الف،  در آنكنترل توليدي كه  سامانه

در روش الف . در مشخصات پروژه باشدمربوط به بتن درج شده تكميلي الزامات هر يك از و  9مطابق با بند 
  .باشدآماري توليد بايد تحت كنترل 

  روش بطبق  انطباق -كنترل توليد سامانهالزامات   7-2-2
هاي ، براي كنترل توليد بتن)3-4- 9طبق بند (شود ، انجام ميهاي بتني به روش بگروه انطباقوقتي كه 

 35LCتا  8LCهاي مقاومتي از با ردهو بتن سبك  40C تا 8Cهاي مقاومتي از معمولي و سنگين با رده
  .انجام شود هاي بتنيروي گروهبر  يا ترجيجاًمنفرد بتني هاي مخلوطبرداري و آزمون بر روي نمونه

   .تواند توسط توليدكننده صورت گيردهاي بتني ميهاي بتني منفرد يا گروهمخلوط انتخاب -1يادآوري
هاي هاي سبك با سنگدانهبتن. قرار گيرد هاي بتني معموليگروهجزو بتن سبك و بتن خود تراكم نبايد 

  .خودشان قرار گيرند هايمشابه ممكن است در گروهنسبتاً 
-هايي انجام شود بهبنديشود كه با هدف كنترل توليد، گروهوصيه ميت ،بيش از يك نوع بتندر صورت توليد 

به نحو چشمگيري را بين يك تغيير و آشكارشدن آن يزمان يفاصله به ميزان قابل توجهي انكه بتوطوري
  .دركوتاه ك

   .پيوست ب را ببينيد بتن راهنمايي در مورد انتخاب گروهبراي  -2يادآوري
بتني توليد  هايمخلوط گروه كنترل داشته باشد و ازي اعضاي يدكننده بايد برروي همه، تولهاي بتندر گروه

   . برداري كندشده در گروه مورد نظر نمونه

ترين گر متداولشود كه بيانمرجع انتخاب مي به عنوان ، يك بتنتوليد با استفاده از يك گروه بتنبراي كنترل  -3يادآوري
 دربتن مرجع مخلوط بتن منفرد از گروه مورد نظر و بين هر  روابط. ترين انواع توليد باشدز متداولشده يا يكي ا توليدمخلوط 

   .شودتعيين ميبتن مرجع  منفرد بهبرآورده كردن نتايج آزمون مقاومت فشاري از طريق نتيجه آزمون هر بتن 
اوليه بازنگري زمون مقاومت فشاري هاي آبر اساس دادهبايد گروه، اعضاي ي ارزيابي روابط بين در هر دوره

  .شود
كنترل توليد بايد مشخصات زير را داشته  سامانهانجام شود، ) 3- 4-9طبق بند (روش ب به انطباقوقتي كه 

  :مشخص شده باشدنيز ملي موارد ديگري ها يا مقررات نامهآيينكه در باشد، مگر آن
و ) ترسنين پايين(هنگام زودون مقاومت روزه از طريق آزم 28ي براي تخمين مقاومت اسامانه -

  ؛واقعيروزه  28مقاومت تعيين استفاده از اين اطالعات تا 
هاي حاصل از ، انحراف معيار و همبستگي بين دادهدست آمدهنظارت مستمر بر ميانگين مقاومت به -

 روزه؛ 28و مقاومت زودهنگام آزمون مقاومت 

 ؛) fck+2б(اوي با تر يا مسبزرگهدف ميانگين مقاومت تعيين  -

 ؛ N/mm20/3 مساوي با ترين مقدار انحراف معياركمدر نظر گرفتن  -
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 35براي يك بتن يا يك گروه بتني براساس حداقل آماري برآورد اوليه از انحراف معيار جامعه  -
 ماهه انجام شود؛ 12ي حداكثر دست آمده در يك دورهي بهنتيجه

تر تغييرات واقعي در ميانگين مقاومت به ميزان كوچككارسازي با حساسيت آش ايسامانهاستفاده از  -
ي بازهيا با معادل  ،ي آزمون و نيز تغييرات واقعي در انحراف معيارنتيجه 35از   б0.5 يا مساوي با

 1.37б ≤ S15 ≤  0.63б:   باشد ي زيراز رابطهتري كوچك

هاي اختالط نسبتهدف باشد، تعيين گين مقاومت زير ميان б0.5تر از كه ميانگين مقاومت واقعي بيشوقتي
 .شوداصالح  بايد يابي به مقدار هدفبراي دست

هاي اختالط برمبناي آن و نسبتدر نظر گرفته شده د يباشد، انحراف معيار جديدي با 1.37б >S15كه وقتي
 .شوداصالح 

در يك  زيادا احتمال بسيار ب يهاي مشخصهبه مقاومتيابي اطمينان از دستبراي  ،فوق كنترل توليد بندالزامات  -4يادآوري
هاي منفرد، ارزيابي با استفاده از پيمانه براي. ضروري نيستتر پي آن كنترل انطباق بيشو در  ،ي ارزيابي كافي استدوره

تأييد انطباق بتن با  تواند برايهاي بحراني، آزمون شناسايي ميبراي مجموعه .شودانجام مي 3-9معيارهاي داده شده در بند 
  .ي واحد انجام شوديك مجموعه

يا انحراف معيار  ،تر استبيشهدف ن مقاومت واقعي از ميانگين مقاومت يوقتي نشان داده شود كه ميانگ
- تا حدي امكانهاي اختالط اعمال تغييرات در نسبتدر صورت نياز تر است، كممنظور شده واقعي از مقدار 

   . هاي دوام تأمين شودهاي فوق و محدوديتپذير است كه خواسته
  آزمون  7-3

  :هاي زير انجام شودها بايد مطابق با يكي از روشآزمون
  ؛)روش آزمون مرجع(شده در اين استاندارد هاي آزمون دادهروش -
    ي مطمئني بين نتايج حاصل از اين كه همبستگي يا رابطههاي آزمون ديگر، درصورتيروش -

 .شده باشد هاي مرجع معينون و روشهاي آزمروش

اين ارزيابي بايد به . هاي زماني مناسب ارزيابي شودمنطبق بودن آن بايد در بازهي مطمئن يا صحت رابطه
  . هاي توليد به صورت جداگانه و تحت شرايط متفاوت بررسي شودطور جداگانه درتمامي مكان

  تحويل بتن تازه  8
  )ارت اطالعات پيمانهك( برگ تحويل بتن آماده  8-1

صورت چاپي، مهرشده يا بتن را بهي محمولهي تحويل براي هر كننده بايد يك برگههنگام تحويل، تأمين
  :ي بتن تحويل دهدگيرندهنوشته شده با حداقل اطالعات زير آماده و به تحويل

عالمت استاندارد ايران و درصورت دارا بودن پروانه كاربرد  ي بتن آمادهي توليدكنندهنام كارخانه -
  ؛درج عالمت و كد پروانه

  شماره سريال برگه؛ -
 كننده يا خريدار؛نام مصرف -



18 

  

 نام و محل كارگاه ساختماني؛ -

  تاريخ و زمان بارگيري، به عبارت ديگر زمان اولين تماس بين سيمان و آب؛  -
 ي حمل؛ي كاميون يا وسيلهشماره -

 ، مثل شماره كد يا شماره درخواست؛ي مشخصاتجزئيات يا مراجعي به منظور ارائه -

 مقدار بتن برحسب متر مكعب؛ -

 ؛فني اعالم انطباق با مشخصات -

و  دمرجع تأييد صالحيت شده توسط سازمان استاندار(گواهي انطباق، مرجع صدور  نام و يا نشان -
 ؛ )تحقيقات صنعتي ايران

 زمان ورود بتن به كارگاه ساختماني؛ -

 زمان شروع تخليه؛ -

 تخليه؛ زمان اتمام -

 ي مقاومت؛رده -

 مشخصه، درصورت كاربرد؛ -

 مقدار كلريد، در صورتي كه مشخص شده باشد؛ -

 ؛هدف )رواني(قوام يا مقدار  )رواني(قوام ي رده -

 اعمال شده در طرح اختالط بتن، در صورت درخواست؛مقادير حدي  -

 ؛اسم كارخانه توليدكننده آن و نوع سيمان -

 ؛انه توليدكنندهاسم كارخ و نوع افزودني يا مكمل -

 ها؛ ها، نام كارخانه توليدكننده و وزن آننوع سنگدانه -

 اطالعات الزم براي محاسبه مقدار كل آب اضافه شده به وسيله توليدكننده؛ -

 سنگدانه؛ اسمي يترين اندازهبزرگ -

براي بتن سبك يا بتن سنگين و در صورتي كه بتن بر اساس حجم  بتن تازه هدفوزن مخصوص  -
 شود براي بتن معمولي؛ يا تحويل مي خريداري

 ؛ي مقاومت سيمان در حالت بتن تجويزيرده -

 شده باشد؛هاي خاص، اگر مشخصويژگي -

 .گيرنده بتنليدكننده بتن و تحويلنماينده شركت تو يا امضاي مهر -

  
  شده در كارگاه ساختمانياطالعات تحويل براي بتن مخلوط  8-2

شده در كارگاه ساختماني براي برگ تحويل الزم است، براي بتن مخلوطكه  1-8اطالعات ذكرشده در بند 
توليد بتن از بخش كه كه كارگاه ساختماني بزرگ باشد يا انواع مختلف بتن را دربرگيرد يا وقتيدرصورتي

  . بخشي كه مسئوليت اجراي بتن را به عهده دارد مجزا است مناسب خواهد بود
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  انتقال بتن   8-3
  تحويلمحل ال تا انتق 8-3-1

  :بتن بايد با يكي از تجهيزات زير انتقال يابد
  زن كن يا دستگاه همكاميون مخلوط - الف
  كننده مجاز شده است؛زني كه توسط مشخصي غيرهموسيله -ب

  :زن، بايد به روشي عمل شود كه موارد زير حداقل شونددرصورت استفاده از وسايل غيرهم
 ؛)رواني(قوام  افت -

 ؛گيجدا شد -

 شده باشد؛ در نظر گرفته هواكاهش غير از حالتي كه ، بهي عمديهوادرصد هرگونه تغييري در  -

 دهنده؛از دست دادن هرگونه مواد تشكيل -

 .ي خارجي يا آبورود هرگونه ماده -

 .صورت گيرد 26- 2بند آالت تحويل بتن آماده بايد طبق استاندارد بازرسي و كنترل ماشين

  زمان انتقال 8-3-2
تحويل  ،كندشده را برآورده ميهاي بتن تازه كه الزامات مشخصبتن بايد در حالت تازه و مطابق با ويژگي

  . داده شود
كن يا هاي مخلوطكاميونتوسط و انتقال د زمان گيرش اوليه را طوالني نكن هاافزودنيمصرف كه درصورتي

 دراگر انتقال  .داده شودبايد تحويل ،ان اختالطساعت از زم 5/1بتن حداكثر تا زن صورت گيرد، تجهيزات هم
 45بتن حداكثر تا  ها زمان گيرش اوليه را طوالني نكند،و مصرف افزودني زن انجام شودتجهيزات غيرهم

ي تري توسط نويسندهتر يا طوالنياين كه زمان كوتاهداده شود؛ مگر بتن بايد تحويلاز زمان اختالط  دقيقه
  .تعيين شده باشد) 31-2ندارد بند استاطبق (مشخصات 

ي بلند ي كورهسربارهمانند ها انواع معيني از مكملهاي كندگير يا سيمانمرطوب يا هنگامي كه خنك و در هواي  -يادآوري
زمان  ،هاي كندگير كننده استفاده شوديا افزودنيبادي، خاكستر آتشفشاني ، خاكستر )GGBS( گدازي ريز آسياب شدهآهن
كه هاي پرسيمان يا وقتيتنبه ويژه زماني كه بدر هواي گرم  .مجاز شمرده شود بعد از اختالط و بارگيريتواند ميتري يطوالن

  . كندرا ايجاب مي تريد، زمان كوتاهاستفاده شوهاي زودگير و يا سيمانهاي تندگيركننده افزودني

  انطباقكنترل و معيارهاي   9
  كليات    9-1

تواند به انجام عمليات مي انطباقعدم . شود، مشخص ميانطباقبتن براساس معيارهاي  انطباقيا عدم  انطباق
  .شودمنجر در محل كارگاه ساختماني يا در محل توليد ديگري 

- آزمونباشد، استفاده از داشته شابه تمورد نياز  انطباقكنترل هاي آزمون هاي كنترل توليد باوقتي كه آزمون

  .شودميدر بررسي انطباق مجاز شمرده هاي كنترل توليد 
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  برداري و آزموننمونه 1طرح  9-2
هاي بتن مورد نظر و تركيب اي انتخاب شود كه ويژگيگونهبايد به انطباقهاي برداري براي آزمونمحل نمونه

بتن در زماني كه . تغيير نكند )ريختن(برداري و محل تحويلن محل نمونهياي بطور قابل مالحظهبتن به
  .ده بايد از محل تحويل برداشته شونمونتوليد شده باشد، اشباع غير هاي سبك با سنگدانه

برداري بايد از نمونه. دوبرداشته ش 13-2بند  و مطابق با استاندارد اتفاقي انتخابطور هاي بتن بايد بهنمونه
   .شودرسد به صورت يكنواخت توليد ميي انجام شود كه به نظر ميبتن
تر هاي بتن كشور باشد و نبايد كممقررات ملي يا آيين نامهبرداري و آزمون بايد مطابق با قل ميزان نمونهحدا

كه در مقررات ملي مگر آنباشد؛  m320حجم يك روز توليد بايد . باشد 7از مقادير سفارش شده در جدول 
  .ا ببينيدر 8-3بند تر تعيين شده باشد؛ هاي بتن كشور مقدار كمنامهيا آيين
شوند هايي كه تحت مسئوليت توليدكننده به بتن اضافه ميها بايد بعد از اضافه كردن آب و افزودنينمونه

قوام منظور تنظيم كننده بهكننده يا فوق روانبرداري قبل از افزودن روانبرداشته شوند؛ در هر حال نمونه
شده بر كننده به مقدار تعيينكننده يا فوق رواندن راونبتن، وقتي كه آزمون اوليه ثابت كند كه افزو )رواني(

  .را ببينيد 1-2-6مجاز است؛ بند  هواي بتن اثر منفي ندارد،درصد ) درصورت نياز(روي مقاومت يا 
معين بدست يك نمونه در يك سن تهيه شده از ي تايج دو يا چند آزمونهميانگين ني آزمون بايد از نتيجه

نتايج ميانگين 15%نتايج آزمون بيش از ي بازهشوند و وقتي كه دو يا چند آزمونه از يك نمونه ساخته مي. آيد
كه علت قابل قبولي براي صرف داده شود كه نشان د؛ مگر آنبايد ناديده گرفته شونتايج ها باشد، آزمونه

ي تواند از يك آزمونهي آزمون ميمنفرد وجود دارد كه در اين حالت نتيجهآزمون ي نتيجهنظركردن از يك 
  .مانده بدست آيدمنفرد باقي

  
  مقاومت فشاريبا رده  انطباقبرداري به منظور ارزيابي براي نمونههاي توصيه شده نوبتحداقل  - 7جدول

  روش ارزيابي توليد
  الف،ب،پ،تبرداريحداقل مقدار نمونه

متر مكعب50اولين
  توليد

  اول متر مكعب 50 توليد پس از
  بتن بدون گواهي كنترل توليد  بتن با گواهي كنترل توليد

  بردارينوبت نمونه سه  انتخاب الف
از هر برداري نوبت نمونه يك

دو يا توليد متر مكعب  200
 150از هر برداري نوبت نمونهيك   نمونه در هفته توليد نوبت

-نوبت نمونه يكيا  توليد متر مكعب

  غير قابل اجرا  تخاب بان  در روز توليدبرداري 
در برداري نوبت نمونه يك
يك نوبت متر مكعب يا  400
  در هفته توليد بردارينمونه

  .متر مكعب باشد 25ونه به ازاي هرتوليد پخش شود و نبايد بيش از يك نمطول مدتبرداري بايد در نمونه-الف
  .به كار رودنيز  انطباقترل توليد بايد براي ارزيابي دست آمده براي كني بهروزه 28نتايج آزمون مقاومت فشاري  - ب
  . دهدتري را به دست ميبرداري بيشهاي نمونهنوبتاست كه هاي آزمون، مقداري نوبتحداقل  - پ
متر  50ست از اولين ها و يا مقادير اجزاي بتن توليد شود، الزم ادر صورتي كه قرار باشد اختالط جديدي با تغيير هركدام از اجزاي بتن يا نسبت - ت

  .برداي انجام شودنوبت نمونه سهحداقل ) در انتخاب الف(مكعب بتن 

                                                 
1 -Plan 
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گواهي كنترل توليد بايد توسط مراجع ذيصالح صادر شود، در مواردي كه بتن مورد نظر مشمول مقررات 
ايران صورت اجراي اجباري استانداردها است، صدور گواهي بايد توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  .گيرد و در ساير موارد گواهي ساير مراجع ذيصالح مرتبط پذيرفته خواهد شد
  منفرد با ردهيك پيمانه يا بار  انطباق  9-3

 ، برايهاي بتن كشور ارائه نشده باشدنامهو آيينملي مقررات در  منفردي يك پيمانه انطباقمعيارهاي اگر 
  .مراجعه شود 4-تا ث 1-جداول ثبه بايد  منفرديك پيمانه يا بار  انطباق

  .كننده را مطلع سازدتشخيص دهد، بايد مصرف غير منطبق بر ردهاي را پيمانه ،اگر توليدكننده
  ي ارزيابييك دورهطي  انطباق  9-4
  كليات  9-4-1

ي قرار مورد ارزياب) 3- 4-9طبق بند (يا انتخاب ب ) 2- 4-9طبق بند (توليد بايد با استفاده از انتخاب الف 
  .گيرد

  انطباقمعيارهاي  -انتخاب الف    9-4-2
منطبق است انتخاب الف  1-2-7كنترل توليد با الزامات بند  سامانه، وقتي كه مداومبراي توليد   9-4-2-1

هاي نوبتنتيجه براي  35تر از چنين براي توليد اوليه يعني وقتي كه كمانتخاب الف هم. شوداعمال مي
  . در دسترس است، كاربرد داردبتن  برداري ازنمونه

  .را ببينيد 2-2-7ها بند آگاهي از اين محدوديتهايي است، براي داراي محدوديتاستفاده از انتخاب الف 
، مربوط به هر گروهي fcm، ميانگين مقاومت فشاري ،باشد، مشخص شده fck، اگر مقاومت فشاري  9-4-2-2

 :صدق كند) 1(ي هرابطناهمپوشان بايد در  تايينتايج سهاز 

)1(          fcm≥(fck+бc) 

  :  бc كه در آن
  است؛  هاي بتن كشورنامهمقررات ملي يا آيينيك مقدار مشخص شده در  - الف
  يا مشخصات فني به كار رفته در پروژه است؛ يك مقدار مشخص شده در  -ب
  . خواهد بود N/mm24اگر طبق موارد الف يا ب نباشد، برابر با  -پ
، ftsm، شكافتيكششي  مقاومت، ميانگين باشدمشخص شده ، ftsk، شكافتيمقاومت كششي  اگر  9-4-2-3

 :صدق كند) 2( يرابطهناهمپوشان بايد در تايي نتايج سهمربوط به هر گروهي از 

)2(          ftsm≥(ftsk+бt) 

  : бtكه در آن 
  است؛  رهاي بتن كشونامهمقررات ملي يا آيينيك مقدار مشخص شده در  - الف
  است؛ يا مشخصات فني به كار رفته در پروژه يك مقدار مشخص شده در  -ب
  . خواهد بود N/mm25/0اگر طبق موارد الف يا ب نباشد، برابر با  -پ
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ي عدم انطباق، بالفاصله پس از مشاهدهشود، بايد بتن را متعهد  انطباقكنترل  ،وليدكنندهاگر ت  9-4-2-4
   .يدار را مطلع كندي مشخصات يا خرنويسنده

  انطباقمعيارهاي  -انتخاب ب 9-4-2
منطبق است، انتخاب ب  2- 2-7كنترل توليد با الزامات بند  سامانهبراي توليد اوليه و توليد مداوم، وقتي كه 

  . شوداعمال مي
ده مطرح ش منفردي چه كه در پيمانهآني ارزيابي به غير از اضافي براي يك دوره انطباقگونه الزامات هيچ

  .وجود ندارد

  .شودميتراز آن توصيه كنترل مستقل همثالث يا  نهادتوسط نامه يي گواهبا انتخاب ب، ارائه -1يادآوري

هاي مربوط به بتن منطبق ي مشخصات كه قصد دارد كنترل مستقلي را اعمال كند، اگر مجموعه پيمانهنويسنده -2يادآوري
  .كندمراجعه اول اين استاندارد قسمت به پيوست پ تواند بر رده باشد مي

  انطباقارزيابي   10
  كليات  10-1

انجام دهد تا نشان دهد موارد ادعايي مانند را  شدهبتن با الزامات مشخص انطباقتوليدكننده بايد ارزيابي 
ي مشخصات ترتيب ديگري را كه نويسندهباشد؛ مگر آني تحويل آمده است معتبر ميآنچه كه در برگه

  :دبراي اين منظور، موارد زير بايد انجام شو.  ده باشدمطرح كر
  هاي اوليه، درصورت نياز؛آزمون - الف
  ؛9، طبق بند انطباقكنترل  -ب
   .نظر آماري تحت كنترل استو تأييد اين امر كه توليد از براي انتخاب الف، بررسي  -پ

هاي فرآوردهبايد در مشخصات فني  باقانطساخته، الزامات و مقررات ارزيابي هاي بتني پيشفرآوردهبراي 
  .دارائه شو) هاي فنيهنامگواهيو  فرآوردهاستانداردهاي (مذكور 

  كنترل توليد نامهو گواهيپايش ارزيابي،   10-2
ي كنندههاي بتن كشور، نهاد بازرسينامهمقررات ملي يا آيينپروژه يا فني در مشخصات در صورت نياز 

مقررات  . شود را مورد ارزيابي و تأييد قرار دهديدي كه توسط توليدكننده اعمال ميذيصالح بايد كنترل تول
  . ارزيابي، نظارت و گواهي انطباق در پيوست پ داده شده است
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  پيوست الف 
  )اطالعاتي(

  كنترل توليد مبنا سامانهراهنمايي در مورد 
  ها و ساير اسناد ثبت شدهداده  1-الف

د حداقل هر دوسال توسط مديريت ارشد واحد به منظور اطمينان از مناسب بودن و كنترل توليد باي سامانه
كه داري شود، مگر آنسال نگه 3مدت بهحداقل هايي بايد سوابق چنين بازنگري. بازنگري شود سامانهكارايي 

  .تري را الزم دانسته باشدي طوالنيتعهدات قانوني دوره
 ، سوابق كنترل توليد بايد)1-طبق جدول الف(د ثبت شده باشد ليد بايهاي مرتبط با كنترل توي دادههمه

  .تري را الزم دانسته باشدي طوالنيكه تعهدات قانوني دورهشود، مگر آن داريسال نگه 3مدت حداقل به
  تركيب بتن و آزمون اوليه     2-الف
  كليات  1- 2-الف

هاي ه بايد به منظور فراهم كردن بتني كه ويژگيدر حالت استفاده از يك تركيب بتن جديد، آزمون اولي
جايي كه تجربه . ي اندكي از عملكرد مورد نظر قرار گيرد، انجام شودمشخص شده را برآورده كند يا در فاصله

. هاي اوليه نياز نيستدر دسترس است ، آزمون) براي مثال، يك گروه بتني(بلند مدت با يك بتن مشابه 
هاي طرح بايد مجدداً طرح بتن و وابستگي توجهي در مواد تشكيل دهنده وجود داردوقتي كه تغيير قابل 

در حالت بتن تجويز شده يا بتن تجويزي استاندارد شده ، آزمون اوليه توسط توليدكننده ضروري . معين شود
-يابيرونيابي بين تركيبات بتني شناخته شده يا بدست آمده از طريق درونتركيبات بتني جديد به. نيست

هاي اوليه تر نباشد براي برآورده كردن الزامات به منظور آزمونبيش N/mm2 5هايي از مقاومت فشاري كه از 
  . شودمناسب و متقاعدكننده فرض مي
هنوز ) اختالط بتن(هاي بتني اي به منظور اطمينان از اين كه تمام طرحتركيبات بتني بايد به طور دوره

هاي مواد تشكيل دهنده و نتايج توليد اند، و نيز براي به حساب آوردن تغيير در ويژگيقعيمطابق با الزامات وا
  . يا آزمون انطباق بتن بر روي تركيبات بتني بازنگري شوند

  ي آزمون اوليه شيوه 2- 2-الف
ت يك آزمون اوليه بايد تصديق كند كه بتن مورد نظر همه الزامات مشخص شده براي بتن تازه و بتن سخ

ي مشخصات بتواند نشان دهد يك طرح مناسب بر جايي كه توليدكننده يا نويسنده. كندشده را برآورده مي
عنوان جايگزيني تواند بههاي قبلي و يا تجربيات درازمدت را ارائه دهد، اين امر ميمبناي داده هايي از آزمون

  .در نظر گرفته شود هاي مقدماتيبراي آزمون

براي ي مشخصات نويسندهشده ، مسئوليت )مشخص(كننده براي بتن طراحي  مسئوليت توليدبا هاي اوليه آزمون -يادآوري
  .شودانجام مي شده كننده براي بتن تجويزي استاندارد استاندارد يمؤسسهبتن تجويزي و مسئوليت 
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هاي اوليه آزمون. دهاي اوليه بايد قبل از استفاده از يك بتن جديد يا گروه بتني جديد انجام شوآزمون
هاي قبلي هنگامي كه تغيير قابل توجهي در مواد تشكيل دهنده يا در الزامات مشخص شده نسبت به آزمون

  .رخ داده باشد، بايد تكرار شود
 شده و ساير اسناد مرتبطهاي ثبتداده-1جدول الف

  ي ثبت شده و ساير اسناد داده عنوان
  اد يا الزاماتمشخصات قرارد  الزامات مشخص شده

  منابعتوليدكنندگان و و ) فروشندگان(كنندگاننام تأمينمصالح، ذكر نوع   هاها، مكملها، افزودنيها، سنگدانهسيمان
براي آب آشاميدني الزامي (هاي آب اختالط آزمون
  )نيست

  برداريتاريخ و محل نمونه
  هانتايج آزمون

  ج آزمونتاريخ و نتاي  دهندههاي مواد تشكيلآزمون
  بتن الفتوصيف  تركيب بتن

  در هر متر مكعب دهندهاجزاي تشكيلوزن ثبت 
  نسبت آب به سيمان

  مقدار كلريد
  گروه بتني، اگر اختيار شده باشدنوع 

  برداريتاريخ و محل نمونه  هاي بتن تازهآزمون
  محل بتن در سازه، اگر معلوم باشد

  )رواني(قوام 
  ، درصورت نيازچگالي

  درصورت نيازدماي بتن، 
  مقدار هوا، درصورت نياز
  شدهحجم پيمانه يا بار آزمون

  شوندي كه آزمون مييهاآزمونهانواع تعداد و 
  نسبت آب به سيمان، درصورت نياز

  هاتاريخ آزمون  هاي بتن سخت شده آزمون
  هاكد و سن آزمونه

  و مقاومت چگالينتايج آزمون 
  )زمونهشكست غيرمعمول آنوع مثل (مالحظات خاص 

  هاانطباق يا عدم انطباق با ويژگي  ارزيابي انطباق
  نام خريدار  موارد اضافي براي بتن آماده

  محل مصرف 
  هاهاي تحويل مرتبط با آزمونو تاريخ برگه شماره
  هاي تحويلبرگه

ي وردهفرآاطالعات تكميلي يا متفاوتي كه ممكن است توسط استاندارد   ساختهموارد اضافي براي بتن پيش
  الزامي شده باشد مربوط

  .باشد، شرايط دوام، نوع بتن و غيره ميچگاليبندي از نظر مقاومت، توصيف بتن شامل طبقه - الف
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  شرايط آزمون  3- 2-الف
درجه  27تا درجه سلسيوس  16دماي محيطي با هاي اوليه بايد بر روي بتن تازه در به طور كلي، آزمون
شود اخت بتن در كارگاه ساختماني تحت شرايط مختلف دمايي گسترده انجام مياگر س. سلسيوس انجام شود

بر روي  ي عوامل تأثيرگذارشود، توليدكننده بايد همهكه عمليات حرارتي بر روي آن انجام ميو يا اين
  .را مد نظر قرار دهدهاي اضافه هاي بتن و درصورت نياز لزوم انجام آزمونويژگي

در . ، حداقل سه آزمونه از هركدام از سه پيمانه بايد مورد آزمون قرار گيردمنفردي يك بتن براي آزمون اوليه
شوند بايد ميبرداري هايي كه نمونهتعداد بتن ،گيردصورتي كه آزمون اوليه براي گروه بتني صورت مي

تا يك پيمانه كاهش  ها در بتن ممكن استدر اين حالت، تعداد پيمانه. ي تركيبي گروه را شامل شودگستره
  .يابد

مقاومت ميانگين  ،نتيجه آزمون اوليه روي بتن. بدست آيد ،انه بايد از ميانگين نتايج آزمونمقاومت يك پيم
  . ها استپيمانه

  .دو نتايج بايد ثبت شده باش )رواني(قوام زمان بين اختالط و آزمون 
ي مجاز دهندهي مواد تشكيلدر برگرفتن همه شده به منظور تركيب يك بتن تجويزي استاندارد براي تجويز

هاي اوليه بايد با مسئوليت نتايج آزمون .نياز استها تري از آزمونبه تعداد خيلي بيشدر يك سطح ملي 
  .سازمان استانداردكننده مستند شوند

  هاي اوليه پذيرش آزمون معيار 4- 2-الف
آزمون بتن اختالط ي نحوهكن و بين نوع مخلوط يهااوتبتن تازه، تفبه ويژه  هاي بتنارزيابي ويژگيبراي 

  .بايد در نظر گرفته شود ،اوليه و توليد واقعي
داده شده در  fck مقدارشود بايد بيش از مي به كار گرفتهمقاومت فشاري بتن با تركيبي كه براي حالت واقعي 

  يد حداقل دو برابر انحراف معيار باحاشيه امنيت اين . مناسب باشدحاشيه امنيت با يك  4يا  3جداول 
  .بيني شده باشدپيش

  : آيدبه دست مي) 1-الف(ي از رابطههاي اوليه بتن تجويزي استاندارد معيار پذيرش براي آزمون
 fcm≥fck+αa          )1-الف(

  : در آنكه 
fcm ميانگين مقاومت فشاري؛   
fck ؛مقاومت فشاري مشخصه   
αa نامه بتن كشور مشخص شده استي يا آيينمقررات مل مقداري است كه در.  

مورد نظر  )رواني(قوام ي ردهي در بازه يا در هنگام تحويل بتن آمادهدهي بتن در هنگام جاي )رواني(قوام 
  .باشد

  .برآورده كند هاي مشخص شده را با حاشيه امنيت مناسبيبتن بايد ساير ويژگي
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  لوازم و تجهيزات نيروي انساني،      3-الف
  نيروي انساني  1-3-الف

بتن متناسب با نوع بتن از جمله ي پرسنل توليد و كنترل توليد بايد آموزش و تجربهي دورهدانش، 
  . ، بتن سنگين، بتن توانمند، بتن خودتراكم باشدپرمقاومت، بتن سبك

اري شده و در دليد و كنترل توليد بايد نگهنيروي انساني شاغل در توهاي آموزشي و تجربي دورهسوابق 
  .دسترس باشد

آموزش و تجربه براي وظايف هاي دورهدر موضوع سطح دانش، اي با توجه به قوانين و مقررات موجود، الزامات ويژه -يادآوري
   .وجود دارددر ساخت و ساز متفاوت 

  تجهيزات لوازم و  2-3-الف
  مواد  انبار كردن 1- 2-3-الف

شرايط اثر عوامل مختلف مانند در  هاهاي آنحمل شوند كه ويژگي انبار ودهنده بايد طوري مواد تشكيل
  .باقي بمانند مربوطشدن و يا آلودگي تغيير چشمگيري نكند و بر طبق استانداردهاي جوي، مخلوط 
بوجود آورند كه تخليه آسان محتويات  ي راامحفظه كهخته شوند مصالح مناسب و به نحوي ساسيلوها بايد از 

اني تعيين شده در راهنماي فواصل زمو در باشد يك صافي مستقلي  دارايهر سيلو بايد . ر باشدپذيامكانآن 
  .انجام شود متعارفتحت فشار مواد كه تحويل كنترل توليد تميز شود، تا اين

  . بند بودن سيلو در تمام عمر كاري آن ضرورت داردآب -يادآوري
ه عمل آورد تا سيمان پاكتي رطوبت را از هوا يا زمين جذب هاي الزم را بي بتن بايد احتياطتوليدكننده

   .ها به ترتيب تاريخ ورود، مصرف شوندانبار كردن سيمان بايد به نحوي مديريت شود كه سيمان. نكند
  .، نبايد استفاده شودكيفيت خود را از دست داده باشدسيماني كه تحت تأثير رطوبت 

  . گذاري شود تا در هنگام استفاده، خطايي صورت نگيردح نشانههر قسمت از انبار مصالح بايد به وضو
  . كنندگان اجزاي بتن بايد رعايت شوندهاي خاص مربوط به تأميندستورالعمل

  .ها و سيلوها بايد فراهم شودهاي مختلف مانند انباشتهبرداري از محلتسهيالتي براي نمونه
  كردن تجهيزات پيمانه 2- 2-3-الف

قابل دستيابي  4-اي باشد كه تحت شرايط اجرايي رواداري مذكور در بند الفزات بايد به گونهعملكرد تجهي
  . باشد و در همان حد نيز حفظ گردد

   ها كنمخلوط 3- 2-3-الف
متناسب و اختالط  مدتيكنواخت در  )رواني(قوام ايجاد و توزيع همگن اجزاي بتن ها بايد قادر به كنمخلوط

  . باشندبا ظرفيت اختالط 
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تحويل به صورت همگن زن بايد به تجهيزاتي مجهز باشند كه بتوانند بتن را كن و ابزار همهاي مخلوطكاميون
-هاي مخلوطكاميون شود،در محل كارگاه اضافه  قرار باشد آب يا افزودنيعالوه بر اين، در صورتي كه . دهند

  . شوند مناسب مجهز لوازمكن بايد به تجهيزات اندازه گيري و 
  آزمون   وسايل 4- 2-3-الف

تمام شود، ها در خصوص تجهيزات، مواد تشكيل دهنده و بتن انجام ميها و آزمونهنگامي كه بازرسي
  .دسترس باشند ها بايد دربراي استفاده مناسب از آن هادستورالعمل و امكانات، تجهيزات

 واسنجيي باشند و توليدكننده بايد برنامهشده  واسنجيتجهيزات آزمون مرتبط بايد در زمان انجام آزمون 
  .ها را فراهم كرده باشدآن
  پيمانه كردن مواد تشكيل دهنده     4-الف

نوع و مقدار مواد تشكيل دهنده بايد در محل پيمانه  ي شاملپيمانه كردن حاوي جزئيات نامه مكتوبشيوه
 نامه مكتوبشيوهشود، كنترل مي يرونيكالكت صورتوقتي پيمانه كردن به . كردن بتن در دسترس باشد

  .پيمانه كردن بايد در اتاق كنترل موجود باشد
متر يك  براي 2- رواداري پيمانه كردن مواد تشكيل دهنده نبايد بيش از مقادير داده شده در جدول الف

  .ده باشدمقادير ديگري داده شها يا مقررات ملي نامهآيينكه در تر باشد، مگر آنيا بيش بتن مكعب
  هاي سفارش شده براي فرايند پيمانه كردن مواد تشكيل دهندهرواداري -2جدول الف

  الفهارواداري مواد تشكيل دهنده

  سيمان
  آب

  هامجموع سنگدانه
  در صد وزن سيمان 5به ميزان بيش از ) جايگزين سيمان(مواد مكمل 

  الزمدرصد مقدار  3±

  الزمدرصد مقدار  ±5  درصد وزن سيمان 5 ازتر كمي يا مساوبه ميزان  مواد مكملو  افزودني
  .رواداري ، اختالف بين مقدار مشخص شده و مقدار اندازه گيري شده است - الف

  
هاي ديگر در هاي پودري بايد به صورت وزني پيمانه شوند؛ استفاده از روشها و مكمل، سنگدانهسيمان

نيز در اين خصوص وجود  يو مستندات كندورد نياز را برآورده صورتي مجاز است كه رواداري پيمانه كردن م
  .داشته باشد

  .وزني يا حجمي پيمانه شوندبه صورت توانند هاي مايع ميها و مكملآب اختالط، افزودني
  اختالط بتن     5-الف

قدر يد آنباانجام شود و  3- 2- 3-اختالط مواد تشكيل دهنده بتن بايد در يك مخلوط كن مطابق با بند الف
  .دنبايد بيش از ظرفيت تعريف شده بارگيري شو كنمخلوط. ادامه يابد تا بتن ظاهر يكنواختي بدست آورد

در حالتي د، يا پس از آن اضافه شو در حين فرايند اصلي اختالططبق دستورالعمل توليدكننده بايد  افزودني
بتن بهم زده شود تا افزودني به طور كامل در  د بتن بايد مجدداًاز فرايند اصلي اختالط اضافه شو پسكه 

  .كامالً مؤثر واقع شودوگردد پخش 
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براي مثال شامل اختالط (بهتر است مدت اختالط هاي اشباع نشده، دانهبكبراي بتن سبك پيمانه شده با س
ي هوا از تخليهدر نتيجه ها و كه جذب آب سنگدانه تا زماني ادامه پيدا كند) كنمجدد در كاميون مخلوط

  .نگذاردباقي هاي بتن بر ويژگي چشمگيريگونه اثر منفي هيچ هاسبكدانه
  .كن تغيير داده شودعد از خروج از مخلوطتركيب بتن تازه نبايد ب

  هاي كنترل توليدروش     6-الف
ها و ا ويژگيب هادر نظر گرفتن انطباق آنبايد با  توليدي هاي توليد و بتنمواد تشكيل دهنده، تجهيزات، روش

را خواص بتن اي باشد كه تغييرات قابل توجهي كه كنترل بايد به گونه. داين استاندارد كنترل شوالزامات 
  . و منجر به انجام اقدام اصالحي مناسب شود كنددهد شناسايي تحت تأثير قرار مي

  .باشد 3-با جدول الفها براي مواد تشكيل دهنده بايد مطابق ها و يا آزمونانواع و تعداد بازرسي
ي مواد تشكيل ي كافي توسط توليدكنندهبا اين فرض بنا شده است كه كنترل توليد به اندازه 3- جدول الف

نامه انطباق با هاي توليد اين مواد وجود دارد و نيز مواد تشكيل دهنده با اظهارنامه يا گواهيدر محل ،دهنده
ي بتن بايد انطباق مواد با استانداردهاي صورت توليدكنندهاين در غير. اندتحويل شده ،مربوطهاي ويژگي
  .كند بررسيرا  مربوط

كن و گيري، مخلوطسازي، تجهيزات توزين و اندازهكنترل تجهيزات بايد اطمينان دهد كه امكانات ذخيره
ي قرار دارند و در شرايط خوب كار) هاسنگدانهدرصد رطوبت گيري بعنوان مثال براي اندازه( دستگاه كنترل

داده شده  4-الف  ها براي تجهيزات در جدول ها و نمونهتعداد بازرسي. با الزامات اين استاندارد مطابقت دارند
  .است

ريزي شده باشند و بايد در شرايط كاري داري برنامهنگه سامانهتحت كارخانه، تجهيزات و امكانات انتقال بايد 
  .حفظ گردد وري كه كيفيت و كميت بتن،به طور كارآمد باقي بمانند به ط

  . كنترل شود 5-بتن طراحي شده بايد با الزامات داده شده در جدول الف خواص
ي آن بايد با الزامات داده شده در جدول و دماي مشخص شده )رواني(قوام بتن تجويزي،  هاي اختالطنسبت

  .كنترل شود 14تا  8و  7، 6، 4تا  2هاي رديف 5- الف
  .را در بر گيردي تحويل و تحويل توليد، انتقال تا نقطه مراحلايد كنترل ب

اومت دانش براي توليد بتن پرمق. تواند ضروري باشدبراي كنترل توليد مي تكميليها، الزامات براي برخي بتن
  .دهدارائه مي هايي را در خصوص اين نوع بتنينياز است، پيوست ت راهنماي ي خاصيو تجربه

- ، عالوه بر آناقدامات مقتضيالزامات خاصي براي بتن مشخص شده باشد، كنترل توليد بايد  ،ارداداگر در قر

   .آمده است را دربرگيرد 5-تا الف 3-چه كه در جداول الف
تعريف شده است، مگر آن كه در  35LCيا  40Cتر از ي مقاومتي بيشبتن پرمقاومت به عنوان بتني با رده

  .ديگري مشخص شده باشد ت ملي حدها يا مقررانامهآيين
ي محل توليد تطبيق داده بايد با شرايط ويژه 5-و الف 4-، الف 3- بيني شده در جداول الفپيش اقدامات

  .كنند جايگزين شوندرا فراهم مي مشابهيكه سطح كنترل  اقداماتيشوند و در صورت نياز با 
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  ادامه – 3جدول الف

  ماده  رديف
  دهندهتشكيل

  حداقل دفعات  هدف آزمون/سيبازر

 تي تحويلبازرسي برگه  الفسيمان  1
  قبل از تخليه

كه محموله مطابق با سفارش اطمينان از اين
  بوده و از منبع صحيح تهيه شده است

  هر بار تحويل

 ب،تي تحويلبازرسي برگه  سنگدانه  2
  قبل از تخليه

كه محموله مطابق با سفارش اطمينان از اين
  ز منبع صحيح تهيه شده استبوده و ا

  هر بار تحويل

بازرسي سنگدانه قبل از   3
  تخليه

بندي، ي ظاهري معمولي از نظر دانهمقايسه
  هاشكل و ناخالصي

  هر بار تحويل
كه تحويل از نوار نقاله  وقتي

  گيردصورت مي
به طور تناوبي با توجه به 

  محل يا شرايط تحويل
طبق  بنديآزمون دانه  4

  2-2رد بند استاندا
بندي تشخيص انطباق با استاندارد يا دانه

  ي ديگرتوافق شده
اولين تحويل از منبع جديد 
وقتي كه اين اطالعات از 

ي كنندهسوي تأمين
  سنگدانه در دسترس نباشد

بعد از بازرسي چشمي در 
  صورت ترديد

به طور تناوبي با توجه به 
  ثمحل يا شرايط تحويل

اولين تحويل از منبع جديد   هايص وجود و نيز مقدار ناخالصيتشخ  آزمون ناخالصي  5
وقتي كه اين اطالعات از 

ي كنندهسوي تأمين
  سنگدانه در دسترس نباشد

بعد از بازرسي چشمي در 
  صورت ترديد

به طور تناوبي با توجه به 
  ثمحل يا شرايط تحويل

طبق  آزمون جذب آب  6
و 14-2استانداردهاي بند 

2-15   

اولين تحويل از منبع جديد   دار آب مؤثر بتنتشخيص مق
وقتي كه اين اطالعات از 

ي كنندهسوي تأمين
  سنگدانه در دسترس نباشد 

بعداز بازرسي چشمي 
  درصورت ترديد

 كنترل مواد تشكيل دهنده–3جدول الف
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  ادامه – 3جدول الف
  ماده  رديف

  دهندهتشكيل
  حداقل دفعات  هدف آزمون/سيبازر

تكميلي كنترل   7
هاي براي سنگدانه

سبك و يا 
هاي سنگدانه
  سنگين

غير اي توده چگاليآزمون 
  متراكم

اولين تحويل از منبع جديد   غير متراكماي توده چگاليگيري اندازه
وقتي كه اين اطالعات از 

ي كنندهسوي تأمين
  سنگدانه در دسترس نباشد

بعد از بازرسي چشمي در 
  صورت ترديد

به طور تناوبي با توجه به 
  ثمحل يا شرايط تحويل

بازرسي برگه تحويل و   پهاافزودني   8
برچسب روي ظروف قبل 

  از تخليه

كه محموله مطابق سفارش اطمينان از اين
  بوده و با برچسب تطبيق دارد 

  هر بار تحويل

هايي به منظور آزمون  9
  شناسايي

مقايسه با اطالعات ثبت شده توسط 
  توليدكننده

  در حالت ترديد

 بهايمكمل  10
  ايپودري فله

بازرسي برگه تحويل قبل 
  از تخليه

كه محموله مطابق سفارش اطمينان از اين
  .منبع معتبر است و ازبوده 

  هر بار تحويل

آزمون افت وزني در اثر   11
حرارت براي خاكستر 

  بادي

شناسايي تغييرات مقدار كربن كه ممكن 
  است بر روي بتن هوادار اثر بگذارد

كه براي سفارش توليدي هر 
شود، بتن هوادار انجام مي

وقتي كه اين اطالعات از 
كننده در سوي تأمين
  .دسترس نباشد

هاي مكمل  12
 سوسپانسيوني

  پ)معلق در آب(

بازرسي برگه تحويل قبل 
  از تخليه

كه محموله مطابق سفارش و اطمينان از اين
  .از منبع معتبر است

  هر بار تحويل

هر بار تحويل و به طور   اطمينان از يكنواختي  چگاليآزمون   13
  متناوب در حين توليد بتن

اينكه آب عاري از مواد مضر اطمينان از   آزمون مناسب بودن  آب   14
  است،

وقتي كه يك منبع جديد 
براي اولين بار مورد استفاده 

  گيردقرار مي
  در حالت ترديد

  . تا در صورت بروز ترديد مورد آزمون قرار گيردداري شودو نگهبرداشتهبار از هر نوع سيمان نمونهكي ايشود كه هفتهمي توصيه-الف
را  ندي مرتبط با واكنش قليايي سيليسيببايد طبقهترين مقدار كلريد باشد و نيز شامل اطالعاتي در مورد بيشعالوه بر اطالعات متعارف، برگه تحويل بايد   –ب 

  .مطابق با مقررات معتبر در محل استفاده از بتن مشخص كند
  .داري شوندهايي در هر بار تحويل برداشته شده و نگهشود كه نمونهسفارش مي  –پ 
  ملي يا مشخصات پروژه باشد استانداردبرگه تحويل بايد شامل يا به همراه يك اظهارنامه يا گواهي پذيرش مطابق با   –ت 
  .وقتي كه سنگدانه داراي گواهي كنترل توليد است، انجام اين كار ضروري نيست  - ث 
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  ادامه – 4جدول الف

  حداقل دفعات  هدف آزمون/بازرسي  تجهيزات  رديف
ها، انبار مواد انباشته  1

  اوليه و غيره 
  باراي يكهفته  اطمينان از انطباق با الزامات   بازرسي چشمي

بازرسي چشمي از نظر   وسايل توزين  2
  عملكردي

كه وسايل اطمينان از اين
توزين در شرايط خوب و تميز 

طور صحيح كار قرار دارند و به
  .كنندمي

  روزانه

طبق  آزمون دقت توزين  3
استاندارد  1-2-5ند ب

  27-2بند 

كه دقت اطمينان از اين
 2-2-3-مطابق با بند الف

  .است

  هنگام نصب -
 الفبه طور متناوب -

  درحالت ترديد -
وسايل اضافه كردن   4

شامل (افزودني مواد
ي كه بر روي هايآن

- هاي مخلوطكاميون

  )اندنصب شدهكن 

بازرسي چشمي از نظر 
  عملكردي

ل كه وساياطمينان از اين
در شرايط خوب و  مربوط

طور تميز قرار دارند و به
  .كنندصحيح كار مي

ي استفاده در هر روز اولين دفعه
  و براي هر افزودني

  هنگام نصب -  جلوگيري از توزيع نادرست  آزمون دقت  5
 به طور متناوب پس از نصب -

  درحالت ترديد -
 گيريآزمون دقت اندازه گيري آبوسايل اندازه  6

 5-3-2-5طبق بند 
  27-2بند استاندارد 

كه دقت اطمينان از اين
 2-2-3-مطابق با بند الف

  .است

  هنگام نصب -
 به طور متناوب پس از نصب -

  درحالت ترديد -
گيري اندازهوسايل   7

هاي سنگدانهرطوبت 
  ريز

ي مقدار واقعي مقايسه
شده از  با مقدار قرائت

  گيريي اندازهوسيله

  هنگام نصب -  اطمينان از دقت
 طور متناوب پس از نصب به -

  درحالت ترديد -
كه تجهيزات اطمينان از اين  بازرسي چشمي  پيمانه كردن سامانه  8

طور صحيح پيمانه كردن به
  .كنندكار مي

  روزانه

ي جرم واقعي هر مقايسه  9
جزء پيمانه با جرم هدف 

 يا جرم ثبت شده در
با روش (حالت خودكار 

توجه به مناسب با 
   )كردنپيمانه  سامانه

كه دقت اطمينان از اين
مطابق با جدول  كردنپيمانه

  .است 2-الف

  هنگام نصب -
 به طور متناوب پس از نصب -

  درحالت ترديد -

مطابق با  واسنجي  وسايل آزمون  10
  مربوطاستانداردهاي 

  به طور متناوب -  بررسي انطباق
براي وسايل آزمون مقاومت  -

  حداقل يك بار در سال

 كنترل وسايل و تجهيزات–4جدول الف
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  ادامه – 4جدول الف
  حداقل دفعات  هدف آزمون/بازرسي  تجهيزات  رديف

 شامل(ها كنمخلوط  11
-هاي مخلوطكاميون

  )كن

بررسي فرسودگي تجهيزات   بازرسي چشمي
  كنمخلوط

  به طور متناوب

بازرسي ماشين االت 
تحويل بتن آماده طبق 

  26-2بند استاندارد 

بررسي وضعيت و عملكرد 
  آالت تحويل بتن آمادهماشين

  به طور متناوب

  .گام كاربرد و شرايط توليد كارخانه داردتعداد دفعات بستگي به نوع تجهيزات، حساسيت آن در هن -الف

  
  

  ادامه – 5جدول الف
  حداقل دفعات  هدف آزمون/بازرسي  نوع آزمون  رديف

هاي بتن ويژگي  1
  طراحي شده

طبق بند (آزمون مقدماتي 
  )2-الف

هاي كه ويژگياثبات اين
-مشخص شده با طرح پيش

بيني شده با يك حد مناسبي 
  مطابقت دارد

طرح (ر بردن يك تركيب كاقبل از به
  جديد بتن) اختالط

-سنگدانهرطوبت   2

  هاي ريز
گيري پيوسته، اندازه سامانه

طبق آزمون خشك كردن 
يا  28-2بند استاندارد 
  معادل آن

تعيين وزن خشك سنگدانه و 
  آبي كه بايد اضافه شود

به طور پيوسته نيست، آزمون  سامانهاگر 
ط روزانه انجام شود، با توجه به شراي

تر يا هاي كماقليمي منطقه تعداد آزمون
  .تري ممكن است نياز شودبيش

-سنگدانهرطوبت   3

  هاي درشت
طبق  آزمون خشك كردن

يا 28-2بند استاندارد 
  معادل آن

تعيين وزن خشك سنگدانه و 
  آبي كه بايد اضافه شود

  .به شرايط اقليمي منطقه بستگي دارد

مقدار آب بتن   4
  تازه

ب اضافه بررسي مقدار آ
بند ، طبق استاندارد شده

2-16   

فراهم كردن اطالعاتي در 
  خصوص نسبت آب به سيمان

  هر پيمانه

تعيين اوليه از طريق   مقدار كلريد بتن  5
  محاسبه

-كه بيشبراي اطمينان از اين

ترين مقدار كلريد موجود از 
  تر نباشدحد مجاز بيش

  هنگام انجام آزمون اوليه -
ار كلريد مواد درحالت افزايش در مقد -

  تشكيل دهنده
6  

  )رواني(قوام 

  هر پيمانه  مقايسه از نظر شكل ظاهري  بازرسي چشمي
ارزيابي رسيدن به مقادير   )رواني(آزمون قوام   7

) رواني(ي قوام مشخص شده
پذير و بررسي تغييرات امكان

  در مقدار آب

  .مشخص شده است) رواني(وقتي كه قوام -
  مقاومت فشاري براي 7مطابق با جدول  -
  هنگام آزمون تعيين مقدار هوا -
هاي در حالت ترديد پس از بازرسي -

  چشمي
  روزانهبه  ،بتن سبك و بتن سنگينمطابق با  چگاليآزمون   بتن تازه چگالي  8

 هاي بتنهاي توليد و ويژگيكنترل روش – 5جدول الف
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  ادامه – 5جدول الف
  حداقل دفعات  هدف آزمون/بازرسي  نوع آزمون  رديف

رت بر پيمانه كردن منظور نظا  21-2بند  استاندارد
  چگاليو كنترل 

مقدار سيمان   9
  بتن تازه

نه بررسي وزن سيمان پيما
  الفشده

بررسي مقدار سيمان و نيز 
فراهم كردن اطالعاتي براي 

  نسبت آب به سيمان

  هر پيمانه

هاي مقدار مكمل  10
  بتن تازه

هاي بررسي وزن مكمل
  الفپيمانه شده

بررسي مقدار مكمل و نيز 
فراهم كردن اطالعاتي براي 

  نسبت آب به سيمان

 هر پيمانه

مقدار افزودني   11
  بتن تازه

زني يا حجمي بررسي و
  الفافزودني پيمانه شده

 هر پيمانه  بررسي مقدار افزودني

نسبت آب به   12
  سيمان بتن تازه

يابي به مقدار ارزيابي دست  از طريق محاسبه يا آزمون
ي نسبت آب به مشخص شده

  سيمان

  روزانه، وقتي كه مشخص شده باشد

مقدار هواي بتن   13
تازه، وقتي كه 
مشخص شده 

  باشد

 طابق با استانداردآزمون م
براي بتن سبك و 18-2بند 

طابق با و يا مسنگين 
براي 19-2بند استاندارد 
  بتن سبك

ميزان يابي به ارزيابي دست
  ي مقدار هوامشخص شده

هاي ي توليد روزانه براي بتناولين پيمانه
  .هوادار تا زماني كه مقادير ثابت هستند

طبق  گيري دمااندازه  دماي بتن تازه  14
  20-2بند  استاندارد

ي ارزيابي اين كه حداقل دما
درجه سلسيوس يا حد  5بتن 

  مقدار مشخص شده است

 در حالت ترديد -

 :تي كه دما مشخص شده استوق -

 شرايط؛به طور متناوب با توجه به        -

 تاپيمانه وقتي كه دماي بتن  هر       -
  يك حد محدود شده است

بتن  چگالي  15
سبك يا سنگين 

  سخت شده

 بآزمون مطابق با استاندارد
 24-2بند 

 چگاليارزيابي رسيدن به 
  مشخص شده

مشخص شده است،  چگاليهنگامي كه 
  هاي مقاومت فشاريبه تعداد آزمون

آزمون مقاومت   16
فشاري بر روي 

هاي بتني آزمونه
  گيري شدهقالب

آزمون مطابق با 
 22-2استانداردهاي ملي 

ارزيابي رسيدن به مقاومت 
  مشخص شده فشاري

هنگامي كه مقاومت فشاري مشخص 
كنترل پذيرش  شده است، به تعداد

  7مطابق با جدول 

  . هاي پيمانه كردن براي پيمانه زياد باشد، مقادير پيمانه شده در هنگام توليد را ثبت كنيدشوند و رواداريوقتي كه تجهيزات ثبت به كار برده نمي -الف
  .شده باشدمحرز  خانهگرمخشك شده در  چگاليي مطمئني با اع نيز آزمون شود ، وقتي كه يك رابطهممكن است در حالت شرايط اشب - ب
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  هاي بتنيگروه
  كليات  1-ب

مشخص شده است ارائه  3-4-9و  2-2- 7هاي بتن كه در بندهاي ياتي را در رابطه با گروهياين پيوست جز
  .دهدمي
  انتخاب گروه بتن  2-ب

، توليدكننده بايد كنترل را روي تمام اعضاي گروه انطباقهنگام انتخاب گروه بتن براي توليد و كنترل در 
ي كمي در استفاده از مفهوم گروه بتني وجود دارد موارد ذيل براي يك گروه در مواردي كه تجربه .انجام دهد

  : شودميتوصيه 
  ي مقاومتي و يك منبع؛سيمان از يك نوع، يك رده -
 ؛ي نوع يكهاهاي مشابه و مكملسنگدانه -

 ؛يا بدون اين مواد كنندهروانيا  افزودني كاهنده آبداراي هاي بتن -

 ؛)رواني(قوام هاي ي كاملي از ردهگستره -

 .هاي مقاومتاز رده اي محدودبتن با گستره -

بايد در گروه  هاي حاوي مكمل نوع دو مثل مكمل پوزوالني يا مكمل با خاصيت هيدروليكي نهفتهبتن
  .اي قرار گيرندجداگانه

فوق روان يا  توانند بر مقاومت فشاري اثر بگذارند مثل فوق كاهنده آبهايي كه ميهاي حاوي افزودنيبتن
هاي خاص يا هاي حباب هوا ساز بايد تحت عنوان بتنها يا افزودنيها، كندگير كنندهها، تندگير كنندهكننده

  .رار گيرندهاي جداگانه قدر گروه
عملكرد نيز و در بتن بوده شناسي يكسان و از يك نوع ع زمينبها بايد از منبراي اثبات تشابه، سنگدانه

  .ي شكستهبعنوان مثال سنگدانه ،مشابهي داشته باشند
هاي قبلي، بايد روابطي براي دادههاي ذكر شده در باال، قبل از استفاده از گروه بتني يا گسترش دادن گروه

  .دهندها كنترل كافي و مؤثري را در مورد توليد و انطباق بدست ميمورد آزمون قرار گيرد تا ثابت كند كه آن
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  پيوست پ
  )الزامي(

  مقررات ارزيابي، نظارت و گواهي كنترل توليد

  كليات  1- پ
براي شده هنگامي كه صالحيت مقررات ارزيابي، نظارت و گواهي كنترل توليد توسط يك سازمان تأييد 

  .مورد نياز است، در اين پيوست آورده شده است) 2-10طبق بند ( انطباقتوليد يا كنترل 

  شركت بازرسي فنيوظايف   2- پ
  كنترل توليد اوليهارزيابي    1-2-پ

انجام  شركت بازرسي فني تأييد صالحيت شدهبازرسي اوليه از كارخانه بتن و كنترل توليد آن بايد توسط 
نيازها از لحاظ كاركنان و تجهيزات به منظور توليد پيش تعيين مناسب بودن يه با هدفبازرسي اول. شود

  .شودميانجام  ،كنترل توليد متناظر با آن ومنضبط 
  :را كنترل كند زير، حداقل بايد موارد فنيبازرسي شركت 

ه ويژه ، ارزيابي مقررات آن و بتهيه شده است توليدكنندهكه توسط دستورالعمل كنترل توليد  -
الزامات اين در نظر گرفتن و چگونگي  10چگونگي انطباق آن با الزامات كنترل توليد طبق بند 

  استاندارد؛
هاي مربوط و براي در محلكارگاهي هاي براي بازرسيضروري در دسترس بودن مستندات جاري  -

 ها سر و كار دارند؛با آنكارگاه اشخاصي كه در 

تجهيزات، هاي و آزمونالزم هاي هيزات ضروري براي انجام بازرسيامكانات و تجدر دسترس بودن   -
 ؛دهنده و بتنمواد تشكيل

 كاركنان براي توليد و كنترل توليد؛ صالحيت -

 .آن به نحو مقتضيطبق پيوست الف و گزارش اوليه هاي آزمونانجام  -

ي گروه بتني ايج تبديل شدهبراي مقاومت برمبناي نت انطباقشود يا اگر اگر آزمون غير مستقيم انجام مي
ي مطمئني را بين آزمون مستقيم و غير مستقيم به گيرد، توليدكننده بايد همبستگي يا رابطهصورت مي

  .فراهم كند شركت بازرسي فنيمنظور برآوردن رضايت 
و ارزيابي  كنترل توليد سامانهتجهيزات محل توليد، به ويژه بازرسي اوليه، ها و شواهد مربوط به يافتهي همه

  .دمستند شوبايد در گزارش ارزيابي  سامانه
شركت انجام داده است،  شركت بازرسي فنيرضايت را براي برآوردن اوليه هنگامي كه واحد توليدي بازرسي 

اين استاندارد است صادر  10بايد گزارش ارزيابي را مبني بر اين كه كنترل توليد مطابق با بند  بازرسي فني
  .مورد تأييد ارسال شود 1گواهيصدور زارش بايد براي توليدكننده و سازمان اين گ. نمايد

                                                 
1 -Certification Body 
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- تصميم 1-3-مورد تأييد در خصوص گواهي كنترل توليد طبق بند پ صدور گواهيبر مبناي اين گزارش سازمان  -يادآوري

  .كندگيري مي

  نظارت مداوم بر كنترل توليد   2-2-پ
  ادواري بازرسي   1-2-2-پ

نيازهاي توليد و كنترل آيا پيشاست كه آن بررسي شركت بازرسي فني توسط  ادواريبازرسي  موضوع اصلي
كنترل ي اظهارنامه، گزارش ارزيابي بازرسي اوليه به عنوان به همين منظور. برقرار است مورد توافق توليد
  . شودبه كار برده ميمورد توافق  توليد

در  چشمگير هنگامي كه تغييرات. ي كنترل توليد استامانهن سداشتتوليدكننده مسئول حفظ و برقرار نگه
توليدكننده ، شودكنترل توليد دستورالعمل ي كنترل توليد يا سامانهمنجر به ايجاد تغيير در امكانات يا محل 

   .شود يك بازرسي مجددمنجر به كه ممكن است بايد تغييرات مربوط را به شركت بازرسي فني اطالع دهد، 
  :، حداقل بايد موارد زير را ارزيابي كندشركت بازرسي فني، ادواريبازرسي  در حين

  ؛توليد، نمونه برداري و آزمونهاي روش -
  هاي ثبت شده؛داده -
  ي بازرسي؛دورهطي نتايج آزمون بدست آمده براي كنترل توليد  -
  ؛شدندمناسب انجام مي ا تواتركه بايد ب يهاي مورد درخواستها يا روشآزمون -
  ؛شود داريبندي بايد نگهجدول زماندر قالب زار توليدي كه اب -
  ؛شود واسنجيو  داريبندي نگهجدول زمان در قالبابزار آزموني كه بايد  -
  ؛است انجام شدهدر ارتباط با هر گونه عدم انطباق  كههايي فعاليت -
  .هاي انطباق، هرجا كه مرتبط باشدهاي تحويل و اظهارنامهبرگه -

مربوط به  هاي كنترل توليدبرداري و آزمون روشبه منظور ايجاد اطمينان در نمونه فنيشركت بازرسي 
برداري نمونهاين . بردارداي از توليد هاي نقطه، نمونهادواري، بايد، در حين انجام يك بازرسي توليدكننده

را با توليد از هر واحد  برداري مناسب برايتواتر نمونه شركت بازرسي فني .شده باشد نبايد از پيش اعالم
  . كندمشخص مي ،هاي بتن و با در نظر گرفتن شرايط خاصتوجه به نوع آزمون

. قرار گيرد آزمونمورد  )رواني(قوام و  مقاومت: مثله هاي مشخصشده بايد براي ويژگي هاي طراحيمخلوط
  .گيرد بر دربايد و تركيب را  )رواني(قوام تجويزي، آزمون فقط هاي مخلوط

  .انجام شوداي بايد مقايسه شركت بازرسي فنيبين نتايج آزمون متداول توليدكننده و نتايج آزمون 
اعضاي اي همبستگي بين آزمون مستقيم و غيرمستقيم و روابط بين بايد به طور دوره شركت بازرسي فني

  .يك گروه بتني را بررسي كند
 ثبت و مستند شركت بازرسي فنيوليدكننده و رائه به تابايد در يك گزارش به منظور  ادوارينتايج بازرسي 

  .شود
ضوابط يا  مميزي يبرنامه كه يكسال انجام شود، مگر آنيك بايد حداقل دو بار در  ادواريهاي بازرسي

  .ندتواتر تعريف ك، شرايطي را براي كاهش يا افزايش اين صدور گواهي 
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  العادههاي فوقبازرسي   2-2-2-پ
  :العاده وقتي الزامي است كهقيك بازرسي فو

  .مشاهده شودزيادي هاي تفاوت) بازرسي مجدديا ( ادواريدر حين بازرسي  -
 ماه هيچ توليدي انجام نشده باشد؛ 6بيش از در طي  -

 توسط توليدكننده درخواست شود، به عنوان مثال به علت تغييرات در شرايط توليد؛ -

 درخواست شود؛اصي بنا به دليل خ صدور گواهياگر توسط سازمان  -

  .بستگي دارد خاص موجود العاده به شرايطهدف، نوع و زمان بازرسي فوق
  صدور گواهيوظايف سازمان        3-پ
  گواهي كنترل توليد   1-3-پ

كه واحد مبني بر اين شركت بازرسي فني بايد كنترل توليد را بر مبناي گزارش  سازمان صدور گواهي
كننده انجام داده است تصديق مندي سازمان بازرسيكنترل توليد را به منظور رضايت توليدي، ارزيابي اوليه از

  .كند
- مستمر نظارت بر كنترل توليد تصميم هايگواهي بر اساس گزارشبايد در مورد اعتبار  گواهيصدور سازمان 

  . گيري كند
  انطباقدر حالت عدم  اقدامات اصالحي   2-3-پ

ها را شناسايي كند يا وقتي كه نواقصي در فرايند توليد م انطباق با ويژگيعد فني بازرسيشركت وقتي كه 
كه توليدكننده واكنش صحيح در زمان مناسب را انجام آشكار شده باشد يا در حين كنترل توليد به طوري

ف ي كوتاه برطربايد درخواست كند كه توليدكننده نواقص را در يك دورهصدور گواهي نداده باشد، سازمان 
  .بازبيني شود شركت بازرسي فنيتوليدكننده بايد توسط هاي و فعاليتاقدامات . كند

 هاي اضافيالعاده و انجام آزمونق، در حالت عدم انطباق با هر يك از موارد ذيل يك بازرسي فودر صورت نياز
  :بايد ترتيب داده شود

  ؛مقاومت -
 نسبت آب به سيمان؛ -

  بتن؛ اساسي در خصوص تركيبهاي محدوديت -
 ؛گين طراحي شدهبتن سبك يا سندر مورد ، چگالي -

 .بتن تجويزيمورد مخلوط تركيب مشخص در  -

موجود را ارضاء نكند، معيارهاي  هاي اضافيبخش نباشد يا اگر آزمونرضايت ،العادهاگر نتايج بازرسي فوق
  .ال كندتعليق يا ابط ،موردبايد گواهي انطباق را بدون تأخير بي گواهيصدور سازمان 

  .باشدبعد از تعليق يا ابطال گواهي انطباق كنترل توليد، توليدكننده مجاز به استفاده از گواهي مذكور نمي -يادآوري
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العاده را ممكن است بازرسي فوقي كه نواقص ديگري وجود داشته باشد، سازمان صدور گواهي در حالت
بايد اي واقعهرا بپذيرد، چنين نقص اصالح مدارك مستند مبني بر امكان دارد ضروري تشخيص ندهد و 

  . مورد تأييد قرار گيردبعدي  ادواريدرحين بازرسي 
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  پيوست ت
  )اطالعاتي(

  براي بتن پرمقاومتتكميلي مقررات 
و  4- ، الف 3-هايي را در مورد مقررات كنترل توليد عالوه بر مواردي كه در جداول الفاين پيوست توصيه

  .دهدبتن پرمقاومت ارائه ميبراي توليد  آورده شده است، 5- الف
  و 4- ، الف 3-جداول الفهاي كه به ترتيب با شماره رديف 3-و ت 2- ، ت1-جداول ت هايرديف شماره

  . كنندمرتبط هستند، الزامات متناظري را جايگزين كرده يا اصالح مي  5- الف
  

  كنترل مواد تشكيل دهنده – 1جدول ت
- ماده تشكيل رديف

  دهنده
  حداقل دفعات  هدف آزمون/بازرسي

بندي يا آزمون دانه  سنگدانه  4
كننده اطالعات تأمين

  سنگدانه

بندي ارزيابي انطباق با دانه
  توافق شده

ها كه سنگدانههر بار تحويل، مگر آن
هاي محدود شده و با با رواداري

گواهي كنترل توليد تحويل داده شده 
  .باشند

مقايسه با مقدار اعالم   مقدار ماده خشكآزمون   هاافزودني الف 8
شده بر روي برگ 

  مشخصات

كه اطالعات هر بار تحويل، مگر آن   -
اين محموله توسط بر روي آزمون 
  كننده ارائه شده باشدتأمين

  درحالت ترديد   -
كه اطالعات هر بار تحويل، مگر آن  اسمي چگاليمقايسه با   چگاليآزمون 

ه توسط آزمون براي اين محمول
  كننده ارائه شده باشدتأمين

هاي پودري مكمل  11
  ايفله

آزمون افت وزني در اثر 
  حرارت 

شناسايي تغييرات مقدار 
كربن كه ممكن است بر 

هاي بتن تازه اثر ويژگي
  بگذارد

كه اطالعات هر بار تحويل، مگر آن
آزمون براي اين محموله توسط 

  كننده ارائه شده باشدتأمين

 .داري شودهايي از هر بار تحويل برداشته شده و نگهشود كه نمونهييه متوص -لفا
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  تجهيزاتوسايل و كنترل   – 2جدول ت
  حداقل دفعات  هدف آزمون/بازرسي  تجهيزات  رديف

ها، انبار مواد انباشته  1
  اوليه و غيره 

اطمينان از انطباق با   بازرسي چشمي
  الزامات 

  روزانه

 مون دقت وسايل توزينآز  وسايل توزين  3
 1-2-5طبق بند 
  27-2بند استاندارد 

كه دقت تصديق اين
  . دستگاه ثابت است

  هنگام نصب -
 به طور متناوب بعد از نصب -

  درحالت ترديد -
وسايل اضافه كردن   5

مواد افزودني 
هايي كه شامل آن(

هاي بر روي كاميون
كن نصب مخلوط

  )اندشده

شدگي رسيدن به پخش  آزمون دقت
  يح صح

  هنگام نصب -
 به طور متناوب پس از نصب -

  درحالت ترديد -

گيري وسايل اندازه الف6
  آب

ي مقدار انداره مقايسه
  گيري شده با مقدار هدف

  هنگام نصب -  دقتاطمينان از 
 به طور متناوب پس از نصب -

  درحالت ترديد -
گيري اندازهوسايل   7

رطوبت مداوم 
  هاي ريزسنگدانه

-اندازهي مقدار مقايسه

 قدار قرائتگيري شده با م
  يگيراندازه وسيله شده از

  هنگام نصب -  اطمينان از دقت
 به طور متناوب پس از نصب -

  درحالت ترديد -
كه اطمينان از اين  بازرسي چشمي پيمانه كردن سامانه  9

-تجهيزات پيمانه كردن به

  .كنندطور صحيح كار مي

  روزانه

گيري مقايسه جرم اندازه
انه با شده هر جزء پيم

جرم هدف يا جرم ثبت 
با (شده در حالت خودكار 

با توجه به روش مناسب 
  )پيمانه كردن سامانه

- اطمينان از دقت پيمانه

  كننده
  هنگام نصب اوليه -
 درحالت ترديد -

  به طور ماهانه پس از نصب -

  .نه داردتعداد دفعات بستگي به نوع تجهيزات، حساسيت آن در هنگام كاربرد و شرايط توليد كارخا -الف
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  هاي بتنهاي توليد و ويژگيكنترل روش – 3ت جدول
  حداقل دفعات  هدف آزمون/بازرسي نوع آزمون  رديف

رطوبت مقدار   3
  هاي درشتسنگدانه

 آزمون خشك كردن
بند   طبق استاندارد 

  يا معادل آن 2-28

تعيين وزن خشك 
سنگدانه و آبي كه بايد 

  اضافه شود

  روزانه  -
شرايط جوي تعداد  بسته به محل و -

تري ممكن تر يا بيشهاي كمآزمون
  .است نياز شود

اضافه شده مقدار آب   4
  بتن تازهبه 

مقدار آب اضافه الفثبت 
  شده

فراهم كردن اطالعاتي در 
خصوص نسبت آب به 

  سيمان

  يا بار هر پيمانه

وزن سيمان  الفثبت مقدار سيمان بتن تازه  9
  پيمانه شده

و نيز بررسي مقدار سيمان 
فراهم كردن اطالعاتي 
  براي نسبت آب به سيمان

  يا بار هر پيمانه

هاي بتن مقدار مكمل  10
  تازه

هاي وزن مكمل الفثبت
  پيمانه شده

 يا بار هر پيمانه  بررسي مقدار مكمل 

   .شود- توزين خودكار سفارش مي سامانهبراي توليد بتن پرمقاومت ، تجهيزات  -الف
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  ثپيوست 
  )يلزاما(

   )رواني(قوام هايي غير از و ويژگي )رواني(قوام از نظر منفرد يك پيمانه  انطباقيار مع

 1-بايد مطابق جداول ث )رواني(قوام هايي غير از و ويژگي )رواني(قوام از نظر منفرد يك پيمانه  انطباقمعيار 
 . باشد 4-تا ث

  
  منفردپيمانه  يك روي گيري شدهبراي اسالمپ اندازه انطباقمعيار – 1جدول ث

  انطباقمعيار  اسالمپ گيرينوع اندازه

 گيري شدههاي اسالمپ اندازهرده
  ي معرفنمونه برروي

S1 ≥mm۶٠  
S2 ≥mmو   ١١٠≤ mm40  

S3 ≥mmو   ١٧٠≤ mm90  

S4 ≥mmو   ٢٣٠≤ mm150  

S5 ≤ mm210  

 گيري شدههاي اسالمپ اندازهرده
  ي اوليهتخليههنگام 

S1 ≥mm٧٠  
S2 ≥mmو   ١٢٠≤ mm30  

S3 ≥mmو   ١٨٠≤ mm80  

S4 ≥mm٢۴و   ٠≤ mm140  

S5  ≤ mm200  

اسالمپ مشخص شده به عنوان يك 
گيري شده روي مقدار هدف و اندازه

  ي معرفنمونه

mm40≤ اسالمپ هدف منهاي ≥  اسالمپ هدفmm20  و
  mm30ي اسالمپ هدف بعالوه≤

 mm90تا  mm50اسالمپ هدف 
و  mm30منهاي اسالمپ هدف ≥
  mm40ي اسالمپ هدف بعالوه≤

و  mm40اسالمپ هدف منهاي ≥  mm100  ≥اسالمپ هدف 
  mm50ي اسالمپ هدف بعالوه≤

اسالمپ مشخص شده به عنوان يك 
هنگام گيري شده مقدار هدف و اندازه

  ي اوليهتخليه

mm40≤ اسالمپ هدف منهاي ≥  اسالمپ هدفmm30  و
  mm40ي اسالمپ هدف بعالوه≤

 mm90تا  mm50اسالمپ هدف 
و  mm40اسالمپ هدف منهاي ≥
  mm50ي اسالمپ هدف بعالوه≤

و  mm50اسالمپ هدف منهاي ≥  mm100  ≥اسالمپ هدف 
  mm60ي اسالمپ هدف بعالوه≤
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  منفردي يك پيمانه گيري شده رواندازهپخش شدگيبراي قطرانطباقمعيار– 2جدول ث
  انطباقمعيار  دگيپخش شقطر گيرينوع اندازه

گيري شده اندازه پخش شدگيهاي رده
  ي معرفروي نمونه

F1 ≥mm٣٧٠  
F2 ≥mm۴۴و   ٠≤ mm330  

F3 ≥mm۵و   ١٠≤ mm400  

F4 ≥mm۵و   ٨٠≤ mm470  

F5 ≥mm۶۵و   ٠≤ mm540  

F6 ≤ mm610  

گيري شده اندازه پخش شدگيهاي رده
  ي اوليهتخليههنگام 

F1 ≥mm٣٨٠  
F2 ≥mm۴۵و   ٠≤ mm320  

F3 ≥mm۵و   ٢٠≤ mm390  

F4 ≥mm۵و   ٩٠≤ mm460  

F5 ≥mm۶۶و   ٠≤ mm530  

F6 ≤ mm600  

مشخص شده به عنوان  پخش شدگي
گيري شده يك مقدار هدف و اندازه

  ي معرفروي نمونه
و  mm50اسالمپ هدف منهاي ≥  هدف پخش شدگيي قطرهاي همه

  mm60ي اسالمپ هدف بعالوه≤

مشخص شده به عنوان  گيپخش شد
گيري شده يك مقدار هدف و اندازه

  ي اوليهتخليههنگام 
  هدف پخش شدگيي قطرهاي همه

 mm60هدف منهاي پخش شدگي ≥
ي هدف بعالوه پخش شدگي≤و 

mm70  
  

  منفردروي يك پيمانه  گيري شدهاسالمپ اندازهپخش شدگيبراي قطرانطباقمعيار– 3جدول ث
  انطباقمعيار  اسالمپپخش شدگيقطر گيرينوع اندازه

-اسالمپ اندازه پخش شدگيهاي رده

  ي معرفگيري شده روي نمونه

SF1 ≥mm۵و   ٣٠≤ mm370  
SF2 ≥mm۶۵و   ٠≤ mm450  

SF3 ≥mm٧۵و   ٠≤ mm560  

SF4 ≤ mm660  

-اسالمپ اندازه پخش شدگيهاي رده

  ي اوليهتخليههنگام گيري شده 

SF1 ≥mm۵۴و   ٠≤ mm360  
SF2 ≥mm۶۶و   ٠≤ mm440  

SF3 ≥mm٧۶و   ٠≤ mm550  

SF4 ≤ mm650  

اسالمپ مشخص شده به  پخش شدگي
گيري شده عنوان يك مقدار هدف و اندازه

  ي معرفروي نمونه

اسالمپ هدف  پخش شدگي
≥mm۵٠٠ 

و  mm80اسالمپ هدف منهاي پخش شدگي ≥
  mm80ي اسالمپ هدف بعالوه پخش شدگي≤

 mmالمپ هدف اس پخش شدگي

<۵٠٠ 
و  mm100اسالمپ هدف منهاي پخش شدگي ≥
  mm100ي اسالمپ هدف بعالوه پخش شدگي≤

اسالمپ مشخص شده به  پخش شدگي
گيري شده عنوان يك مقدار هدف و اندازه

  ي اوليهتخليههنگام 

اسالمپ هدف  پخش شدگي
≥mm۵٠٠ 

و  mm90اسالمپ هدف منهاي پخش شدگي ≥
  mm900ي بعالوهاسالمپ هدف  پخش شدگي≤

 mmاسالمپ هدف  پخش شدگي

<۵٠٠ 
و  mm110اسالمپ هدف منهاي پخش شدگي ≥
  mm110ي اسالمپ هدف بعالوه پخش شدگي≤
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  )رواني(قوام هايي به غير از براي ويژگي منفرديك پيمانه  انطباقمعيار – 4جدول ث

  انطباقمعيار   ويژگي
  متر مربع، برحسب نيوتن بر ميلي4ي تعيين شده منهاي مقاومت فشاري مشخصه ≥  آزمونه مقاومت فشاري

  متر مربع، برحسب نيوتن بر ميلي5/0ي تعيين شده منهاي مشخصه شكافتيمقاومت كششي  ≥  آزمونه شكافتيمقاومت كششي 
  متر مربع، برحسب نيوتن بر ميلي5/0ي تعيين شده منهاي مقاومت خمشي مشخصه ≥  آزمونه مقاومت خمشي

  ، برحسب كيلوگرم بر متر مكعب130تعيين شده منهاي هدف  چگالي ≥   بتن سنگين چگالي
  ، برحسب كيلوگرم بر متر مكعب300ي تعيين شده بعالوههدف  چگالي ≤

  ، برحسب كيلوگرم بر متر مكعب130تعيين شده منهاي هدف  چگالي ≥   بتن سبك چگالي
  بر متر مكعب ، برحسب كيلوگرم130ي تعيين شده بعالوههدف  چگالي ≤

  :ترين نسبت آب به سيمان مشخص شده باشداگر بيش  نسبت آب به سيمان
  02/0ي ترين نسبت آب به سيمان بعالوهبيش ≥

  :اگر نسبت آب به سيمان هدف تعيين شده باشد
  04/0نسبت آب به سيمان هدف تعيين شده منهاي  ≥
  04/0ي نسبت آب به سيمان هدف تعيين شده بعالوه ≤

  :ترين مقدار سيمان مشخص شده باشداگر كم  ار سيمانمقد
  ، برحسب كيلوگرم بر متر مكعب بتن10ترين مقدار سيمان مشخص شده منهاي كم ≥

  :اگر مقدار سيمان هدف تعيين شده باشد
  درصد مقدار سيمان هدف تعيين شده 97 ≥
  درصد مقدار سيمان هدف تعيين شده  103 ≤

  ، برحسب درصد5/0شده منهاي  تعيينترين مقدار هواي كم ≥  اداري هومقدار هواي بتن تازه
  درصد، برحسب 5/0ي شده بعالوه تعيينترين مقدار هواي بيش ≤

  ترين مقدار كلريد تعيين شدهبيش ≤  مقدار كلريد

  ترين دماي مشخص شدهكم ≥  دماي بتن
  ترين دماي مشخص شدهبيش ≤

  ، برحسب كيلوگرم بر متر مكعب25وص هدف تعيين شده منهاي وزن مخص ≥  وزن مخصوص بتن تازه معمولي
  ، برحسب كيلوگرم بر متر مكعب25ي وزن مخصوص هدف تعيين شده بعالوه ≤

  وزن مخصوص هدف تعيين شده درصد  99 ≥  وزن مخصوص بتن تازه سنگين
  درصد وزن مخصوص هدف تعيين شده 102 ≤

  ص هدف تعيين شدهدرصد وزن مخصو 98 ≥  وزن مخصوص بتن تازه سبك
  درصد وزن مخصوص هدف تعيين شده 101 ≤
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  پيوست ج
  )اطالعاتي(

   Kراهنمايي براي استفاده از مفهوم مقدار

  كليات    1-ج
  . هاي نوع دو استدر خصوص استفاده از مكمل Kمفهوم مقدار 

 مكمل رابرب Kي با نسبت آب به سيمان بعالوه) Rw/c(ي جايگزيني نسبت آب به سيمان وسيلهبه -
)Rw/(c,ka)( يا ،  
 . است مكمل برابر Kي ي سيماني مؤثر كه همان مجموع سيمان بعالوهي جايگزيني سيمان با مادهوسيلهبه -

در بندهاي ) درصد95 >مقدار كلينكر( ي سيمان پرتلند به اضافه Kراهنمايي در مورد كاربرد مفهوم مقدار 
هاي نوع دو همراه با انواع ديگر سيمان اعمال است براي مكمل ممكن Kمفهوم مقدار . زير آورده شده است

  .شود اگر به طور مناسب در محل استفاده معين شده باشد
تواند در ها مييا تركيباتي از مكمل) شامل نوع يك(هاي ديگر مكملبراي  Kمفاهيم ديگر، مقادير ديگر 

  .دوآورده ش ها مقررات ملي مرتبطنامهآيين

عنوان جايگزيني براي سيمان پرتلند در ارتباط با شرايط مواجهه يا تعيين اثربخشي مكمل نوع دو را به Kدار مق -يادآوري
  .عنوان مقادير توصيه شده در اين پيوست آورده شده استمقادير متداول به. كندمكانيزم مطرح شده بيان مي

  ر در محل كاربردمعتبمقررات مطابق با دوده سيليسي براي  Kمفهوم مقدار     2-ج
اي محاسبه به گونه بايددرنظر گرفته شود تواند مي Kبراي مفهوم مقدار كه  دوده سيليسيترين مقدار بيش
  . باشد 11/0تر از به سيمان كم دوده سيليسيكه نسبت جرمي شود 

به حساب  K به كار برده شود، مقدار اضافي نبايد براي مفهوم مقدار دوده سيليسيتري از اگر مقدار بيش
  . آورده شود

  : سفارش شده است Kبراي بتن حاوي سيمان پرتلند مقادير زير براي مقدار 
   K=0/2مقدار  45/0 ≤ي به سيمان مشخص شدهبراي نسبت آب  -
    K=0/1مقدار  45/0 >ي براي نسبت آب به سيمان مشخص شده -
  در محل كاربرد معتبرمقررات مطابق با بادي براي خاكستر  Kمفهوم مقدار     3-ج

اي محاسبه درنظر گرفته شود بايد به گونهتواند مي Kبراي مفهوم مقدار  كه باديترين مقدار خاكستر بيش
  . باشد33/0تر از شود كه نسبت جرمي خاكستر بادي به سيمان كم

به حساب  Kبه كار برده شود، مقدار اضافي نبايد براي مفهوم مقدار  باديتري از خاكستر اگر مقدار بيش
  . آورده شود

  : سفارش شده است Kبراي بتن حاوي سيمان پرتلند مقادير زير براي مقدار 
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   ؛K=2/0مقدار :  5/32ي مقاومتي براي سيمان با رده -
   .K=4/0مقدار : و باالتر 5/42ي مقاومتي براي سيمان با رده -

رويارويي بايد مطابق با ي وجه به ردهبا ت باديخاكستر برابر  Kي عالوهترين مقدار مجموع سيمان بهكم
  .باشد مربوطمقررات ملي 

معتبر در مقررات مطابق با ريز آسياب شده گدازي ي آهني كورهبراي سرباره Kمفهوم مقدار     4-ج
  محل كاربرد

ته تواند درنظر گرفمي Kكه براي مفهوم مقدار  ريز آسياب شدهگدازي ي آهني كورهترين مقدار سربارهبيش
گدازي ريز آسياب شده نسبت به ي آهني كورهاي محاسبه شود كه نسبت جرمي سربارهشود بايد به گونه

  . باشد 6/0تر از سيمان كم
به كار برده شود، مقدار اضافي نبايد براي  ريز آسياب شدهگدازي ي آهني كورهتري از سربارهاگر مقدار بيش

  . به حساب آورده شود Kمفهوم مقدار 
با اهميت را منعكس بايد زوال ساز و كارهاي  K، اين مقدار باشدمطابق با مقررات ملي معتبر مي Kمقادير 

  .كند

بخش اول اين استاندارد، تعيين 1 -هاي در معرض قرارگيري در جدول الفساز و كارهاي بدتر شدن توسط كالس -يادآوري
ه اين اثر در ارتباط با كربناته شناخته شده است، در حالي ك ،كلريد در حضورسرباره به داشتن يك اثر بسيار خوب . شده است

  .، به طور معمول در مقايسه با سيمان پرتلندي با نسبت آب به سيمان برابر مورد توجه نيستشدن
هاي يخ ي شد، هنگامي كه در معرض چرخهكه سطح بتن كربناترباره پس از آنبتن محتوي مقادير زياد س

؛ هنگامي كه مقدار سرباره بيش از تواند رفتاري غيرقابل قبول نشان دهدمي گيردرار ميزدن و آب شدن ق
  .شدن بايد مستند شودزدن و آبشود، مقاومت مناسب در برابر يخاستفاده  6/0مقدار حدي 

وجه شده با تريز آسياب گدازي ي آهني كورهبراي سرباره Kي مقادير ترين مقدار مجموع سيمان بعالوهكم
  .آورده شده است مربوطرويارويي در مقررات ملي به شرايط 


